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SAMMANFATTNING 
Svenska politiker hävdar att studie- och yrkesvägledare är en yrkesgrupp värd att prioritera för 
att förebygga gymnasieavhopp. De nämner dock inte några specifika insatser som studie- och 
yrkesvägledare ska göra för att förebygga avhopp. Studien kommer därför syfta till att förstå 
vilka insatser två studie- och yrkesvägledare i umeå kommuns kommunala gymnasieskolor 
ger till sina elever för att förebygga avhopp. Studien är en kvalitativ studie som kommer 
genomföras med intervjuer. Frågorna kommer att handla om hur studie- och yrkesvägledare 
identifierar vilka elever som är i riskzon till att hoppa av samt på vilket sätt studie- och 
yrkesvägledarna använder sig av forskning i sina insatser för att förebygga gymnasieavhopp. 
WATCH-programmet är ett vetenskapligt grundat gruppvägledningsprogram som studie- och 
yrkesvägledare kan använda för att förebygga avhopp. Detta program kommer att analyseras 
med de insatser som studie- och yrkesvägledarna som medverkar i studien utför. Studie- och 
yrkesvägledarnas insatser kommer att analyseras från bakomliggande orsaker som valts ut 
från aktuell forskning i ämnet som är anpassade efter studie- och yrkesvägledarnas 
ansvarsområde, nämligen hög frånvaro, låga studieresultat samt trivsel. Studie- och 
yrkesvägledarna tycker att elevernas avhopp ska vara välunderbyggt och arbetar därefter. 
Studie- och yrkesvägledarnas erfarenhet av avhopp samt tid är det som avgör vilka insatser 
som utförs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Innehållsförteckning 
INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

Syfte .................................................................................................................................................... 1 

Preciserade frågeställningar ....................................................................................................... 1 

Begreppsdefinition. ........................................................................................................................... 2 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................... 2 

Skolverkets råd för studie- och yrkesvägledarens insatser ........................................................ 3 

Identifiera potentiella avhoppare .................................................................................................... 3 

Studie- och yrkesvägledares insatser mot bakomliggande orsaker ......................................... 4 

Frånvaro ......................................................................................................................................... 4 

Studieresultat................................................................................................................................. 4 

Mobbning påverkar trivsel i skolan ............................................................................................. 5 

WATCH – En strategi för att förebygga avhopp .......................................................................... 6 

 

METOD ................................................................................................................................. 7 

kvalitativ studie med intervjuer ....................................................................................................... 7 

Urval och avgränsningar .................................................................................................................. 7 

Respondenter ................................................................................................................................ 8 

Litteraturstudier. ................................................................................................................................ 8 

Urvalet av intervjufrågorna .............................................................................................................. 8 

Datainsamlingsmetod....................................................................................................................... 9 

Analysmetod ...................................................................................................................................... 9 

Forskningsetiska överväganden ..................................................................................................... 9 

 

RESULTAT OCH ANALYS ..................................................................................................10 

Identifiera potentiella avhoppare .................................................................................................. 10 

Studie- och yrkesvägledarnas attityd till att använda sig av aktuell forskning ...................... 12 

Frånvaro ........................................................................................................................................... 13 

Studieresultat .................................................................................................................................. 14 

Studie- och yrkesvägledaren granskar studieplanen ............................................................ 14 

Stöda elever med att strukturera upp sina kompletteringar av kurser. ............................... 15 

Elevhälsoteam möte ................................................................................................................... 16 

Väl informerat inriktningsval. ..................................................................................................... 16 

Arbetsmarknaden ....................................................................................................................... 17 



Trivsel i skolan................................................................................................................................. 18 

WATCH ............................................................................................................................................ 19 

Insatser som är utöver aktuell forskning som studie- och yrkesvägledarna utför ................. 21 

 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION…………………………………………………………….....22 

Studiens relevans till studie- och yrkesvägledarpositionen...................................................... 21 

Friheten i yrket................................................................................................................................. 22 

Möjligheter i studien att uppnå studiens syfte och frågeställningar ........................................ 23 

Fortsatt forskning i ämnet. ............................................................................................................. 24 

 

REFERENSER .....................................................................................................................25 

 

 Bilaga 1: Intervjufrågor 

Bilaga 2: Mall för intervjuresultat 

Bilaga 3: struktur för WATCH-gruppvägledningsprogram  

Bilaga 4: Information om gymnasiestudier 

 

 

 

 

 

  

 



1 
 

INLEDNING 
I Sverige är det idag 25% av ungdomarna i gymnasieålder som inte har en gymnasieexamen. 
(Temagruppen Unga i Arbetslivet, 2014). Oftast förknippas avhopp endast med de elever som 
väljer att hoppa av gymnasiet. Men avhopp från gymnasiet omfattar även de elever som har 
gått kvar på ett gymnasieprogram men inte har fullständiga betyg för att få en 
gymnasieexamen (SKL, 2012, s.10). Temagruppen unga i arbetslivet påpekar att ungdomar 
som saknar en fullständig gymnasieutbildning får svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden. De beskriver att arbetsgivare oftast har fullständiga betyg från 
gymnasieskolan som ett grundkrav för sina anställningar. Vilket leder till att de som saknar 
gymnasieexamen får mycket svårt på arbetsmarknaden då jämnåriga ungdomar med 
gymnasieexamen prioriteras före. (Temagruppen Unga i Arbetslivet, 2014)  
 
Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Därför ska lärare, studie- och 
yrkesvägledare och rektorer tillsammans arbeta för att eleverna får den vägledning som 
eleverna har behov av (skolverket, 2013, s.13). Detta omfattar även skolans insatser för att 
förebygga gymnasieavhopp. Hur svenska politiker skulle kunna minska gymnasieavhopp var 
en diskuterad fråga inför valet 2014. De svenska politiska partierna i Sverige kom med en rad 
olika lösningar för hur de skulle lösa problemen i en intervju som Skolvärlden(2013) gjorde.  
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet samt miljöpartiet uttryckte att tillgången på 
studie- och yrkesvägledare måste stärkas för att minska gymnasieavhopp. De framhäver alltså 
studie- och yrkesvägledare som en betydelsefull yrkesgrupp i skolvärlden för att förebygga 
avhopp, trots att det är hela skolans ansvar. Däremot nämner politikerna inte vilka insatser de 
önskar att studie- och yrkesvägledarna ska ge till eleverna för att förebygga avhopp 
(skolvärlden, 2013). Det är därför intressant att utforska hur studie- och yrkesvägledare 
arbetar förebyggande med detta. För att Studie- och yrkesvägledare ska ge ett så professionellt 
bemötande som möjligt till eleverna bör de enligt Skolverket (2013, s.11) ha en vetenskaplig 
grund i deras insatser till eleverna. Med detta menas att aktuell forskning bör vara ett verktyg i 
deras insatser för att kunna anpassa sitt förhållningssätt till varje enskild elevs förutsättningar 
och behov. Sverige kommun och landsting (2012, s.9) styrker detta genom att påpeka att 
orsaker till att elever väljer att avbryta sina studier är olika, därför krävs det kunskap om flera 
olika insatser för att förebygga avhopp. Därför kommer särskilt hur studie- och 
yrkesvägledare använder sig utav aktuell forskning i ämnet att belysas i studien.  
 
Syfte   
Syftet med studien är att förstå vilka förebyggande insatser två studie- och yrkesvägledare ger 
till sina elever för att förebygga avhopp. Studien omfattar även hur studie- och 
yrkesvägledarna arbetar förebyggande mot att elever inte klarar av att få en gymnasieexamen 
trots genomförd gymnasiegång. Studien kommer även omfatta eventuella 
utvecklingsmöjligheter i studie- och yrkesvägledarnas insatser till elever för att förebygga 
avhopp. Studien kommer att begränsas till att omfatta studie- och yrkesvägledare från 
kommunal verksamhet i Umeå kommun.  

Preciserade frågeställningar 
- Hur identifierar studie- och yrkesvägledarna vilka elever som är i riskzon till att 

hoppa av samt de elever som inte får tillräckliga betyg för att få en 
gymnasieexamen?  

- På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledarna efter aktuell forskning i sina 
insatser för att förebygga avhopp? 
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Begreppsdefinition. 
Gymnasieexamen. 
Gymnasieexamen är ett samlingsnamn för yrkesexamen samt högskoleförberedande examen. 
Mer utförlig information för vad som krävs för att få en gymnasieexamen går att läsa i bilaga 
4 ”information om gymnasiestudier”  

Betyg: 
Elever som läser i det nya gymnasiereformen från 2011 och senare omfattas av det ”nya 
betygssystemet”. Detta nya betygssystem består av sex steg, A-F. A-E omfattar  fem steg för 
godkända betyg och F omfattar att eleven inte klarat kursen. Vilket betyg eleven får beror på 
hur eleven klarat de nationella målen för kursplanen i kursen. Har läraren inget underlag för 
att sätta ett betyg kan läraren sätta ett streck. Det innebär att eleven inte får något betyg och 
därmed inga gymnasiepoäng för kursen. Hög frånvaro kan exempelvis vara ett sådant fall som 
kan resultera i ett streck. (Gymnasium.se, 2016) 

Elevhälsa 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser 
som ska utföras av skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. (Skolverket, 
Socialstyrelsen, 2014, s.30, 31) 

Ungdomstorget 
När elever har hoppat av gymnasiet eller tänker hoppa av gymnasiet kan eleverna vända sig 
till Ungdomstorget för att få hjälp med att hitta en lämplig sysselsättning (Umeå kommun, 
2016). 

 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Syftet med studien är att förstå vilka förebyggande insatser studie- och yrkesvägledarna ger 
till sina elever för att förebygga avhopp. Därför kommer teoretiska utgångspunkterna 
behandla bestämmelser över hur dessa insatser bör bedrivas. Skolverket har inte satt upp 
några specifika riktlinjer för hur studie- och yrkesvägledare bör arbeta för att förebygga 
avhopp. Däremot har de framställt allmänna råd för hur studie- och yrkesvägledningen bör 
bedrivas. Gymnasieskolans verksamhet omfattas utav detta. Dessa allmänna råd har 
analyserats för hur de kan användas för att förebygga avhopp och att elever inte uppnår 
tillräckliga betyg för att få en gymnasieexamen. Detta material kommer sedan användas för 
att analysera vilka förutsättningar studie- och yrkesvägledare har för att anpassa sina insatser 
efter skolverkets rekommendationer. Forsknings fråga ett är hur studie- och yrkesvägledarna i 
umeå identifierar vilka elever som är i riskzon till att hoppa av samt de elever som inte får 
tillräckliga betyg för att få en gymnasieexamen. Därför kommer teoretiska utgångspunkterna 
omfatta hur tidigare forskning identifierar potentiella avhoppare. Detta kommer sedan 
analyseras med hur de två studie- och yrkesvägledarna i umeå kommunala gymnasieskolor 
identifierar potentiella avhoppare. Forsknings fråga två är att undersöka på vilket sätt studie- 
och yrkesvägledare arbetar efter aktuell forskning i sina insatser för att förebygga avhopp. För 
att analysera detta har aktuell forskning i ämnet undersökts. Utifrån detta har bakomliggande 
orsaker som frånvaro, låga studieresultat samt trivsel valts ut. Dessa områden omfattas av 
andra yrkespositioner i skolvärlden ansvars områden men dessa områden har valts ut eftersom 
att studie- och yrkesvägledare ansvarsområde berör dessa områden. Denna forskning kommer 
alltså vara teoretiska utgångspunkter med syfte att förstå ifall om respondenterna är medvetna 
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om bakomliggande orsaker till avhopp genom aktuell forskning och hur de så fall anpassar 
sina insatser efter detta. WATCH-programmet är ett gruppvägledningsprogram som är 
vetenskapligt grundat som studie- och yrkesvägledare kan använda sig av för att förebygga 
avhopp. Det är därför relevant att undersöka ifall om studie- och yrkesvägledarna i umeå 
kommun använder denna insats för att förebygga avhopp samt att analysera hur dessa två 
studie- och yrkesvägledares insatser är relaterade till denna insats.   

Skolverkets råd för studie- och yrkesvägledarens insatser 
Studie- och yrkesvägledare ska enligt Skolverket (2013, s.35) ge eleverna kunskap om 

faktorer som påverkar deras gymnasiestudier. Det kan 
handla om faktorer som är vanliga indikationer på 
avhopp ex, hög frånvaro eller låga betyg. Studie- och 
yrkesvägledarna ska även stöda eleverna till att kunna 
genomföra välunderbyggda val, så väl inför 
gymnasievalet som i gymnasiet. Det innebär att studie- 
och yrkesvägledarna i gymnasieskolan ska stöda 
eleverna i val de genomför under gymnasietiden som 
ex, inriktningsval eller programfördjupning. Skolverket 
påpekar att studie- och yrkesvägledarnas insatser till 
eleverna ska omfatta undervisning, information och 
vägledningssamtal (Skolverket, 2013, s.8). Dessa kan 
ses som ett pussel där varje pusselbit (insats) ska ge en 

helhet för elevens studie- och yrkesval. Detta kan tolkas som att ifall en av pusselbitarna 
saknas kan det bidra till att eleverna inte får den helhet som krävs för att eleverna ska få 
tillräckligt med kunskap om utbildnings och arbetsmarknaden. Denna kunskap kan behövas 
för att bygga upp framtida mål. Dessa framtida mål kan skapa en studiemotivation hos den 
enskilde eleven. De förstår att deras ansträngningar i skolan kan medför att de kan nå ett 
specifikt mål.  Därför är det viktigt att eleverna får alla 3 pusselbitar från studie- och 
yrkesvägledare för att förebygga gymnasieavhopp.  

Identifiera potentiella avhoppare  
Sverige kommun och landsting (2012, s.16) påpekar att de gymnasieskolor som är 
framgångsrika med att behålla sina elever har fått tydliga mål formulerade av skolans 
kommun. Dessa mål omfattar vad skolorna ska prioritera i deras verksamhet samt mätbara 
mål de vill att gymnasieskolorna ska uppnå för att förebygga avhopp. Detta har underlättat 
rektorns planering av verksamheten eftersom att det blir tydligt för rektor vad som ska 
prioriteras i verksamheten. (Sverige kommun och landsting, 2012, s.16).  
 Detta innebär att om kommunen sätter upp tydliga mål för exempelvis, hur stor omfattning 
eleverna ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledare eller vilka insatser studie- och 
yrkesvägledarna ska utföra så ska rektor se till att detta sker. I studien kommer det undersökas 
och analyseras ifall om studie- och yrkesvägledarnas kommun har kartlagt gymnasieavhopp 
samt om de utifrån resultatet har byggts upp mål. Vidare kommer undersökas och analyseras 
ifall om dessa mål har resulterat i en verksamhetsplan för hur studie- och yrkesvägledares 
insatser ska bedrivas.  

När en elev avbryter sina gymnasiestudier ska eleven ha ett samtal med en mentor, studie- och 
yrkesvägledare eller rektor. Vid detta samtal ska de ta reda på bakomliggande orsaker till 
gymnasieavhoppet (Sverige kommun och landsting, 2012, s.17). Givetvis finns det flera olika 

information

Vägledningssa
mtal

Undervisning

Figur 1. Insatsernas tre pusselbitar 
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bakomliggande orsaker till varför elever hoppar av gymnasiet. Den här studien kommer att 
fokusera på hög frånvaro, låga studieresultat samt trivsel. Detta eftersom att dessa berör 
studie- och yrkesvägledarens arbetsområde och är vanliga indikationer till avhopp. Under 
kartläggning vid avhopp kartläggs förutom bakomliggande orsaker även vilka insatser eleven 
har fått från skolan (Sverige kommun och landsting, 2012, s.8-9). Efter kartläggningen 
analyseras resultatet och utvärderas. Då får skolan kunskap om vilka eleverna är som hoppar 
av från gymnasieskolan samt vilka insatser som har genomförts. Denna kunskap kan 
rektorerna använda sig av för att planera vilka insatser som skolan ska sätta in för att 
förebygga gymnasieavhopp (Sverige kommun och landsting, 2012, s.17). Denna strategi kan 
ses som att skolan ska lära sig av sina misstag. För att problemet med avhopp inte ska 
fortsätta vill rektorn ta reda på vilka elever som är i störst riskzon och därför sätta in extra 
insatser för dem för att förebygga att fler elever hoppar av. Forsknings fråga ett är hur de två 
studie- och yrkesvägledare som medverkar i studien identifierar att eleverna är i riskzon till att 
hoppa av samt inte få tillräckliga betyg för att få en gymnasieexamen. Därför kommer studien 
undersöka och analysera om studie- och yrkesvägledare kartlägger och utvärderar elevernas 
bakomliggande orsaker till avhopp samt utvärderar skolans insatser. För att därefter planera 
förebyggande insatser.  

Studie- och yrkesvägledares insatser mot bakomliggande orsaker 
Frånvaro  
Det finns flera studier som påpekar att hög frånvaro hos eleverna ofta är en vanlig indikator 
till att eleverna hoppar av eller inte klarar av att få tillräckliga betyg för att få en 
gymnasieexamen.  Enligt Lovén (2015, s.271) beror detta på att elevens höga frånvaro medför 
att eleven får kunskapsluckor vilket leder till att eleverna får svårigheter att prestera bra i 
skolan. Trots att frånvaro är en vanlig indikator till att elever hoppar av pekar aktuell 
forskning i ämnet på att många skolor inte tar elevers frånvaro på allvar. Många av de elever 
som medverkade i Temagruppen unga i arbetslivets( 2013, s.8) studie påpekade att de hade 
hög frånvaro redan i grundskolan men att skolpersonalen inte följde upp elevernas frånvaro. 
Frånvaro togs aldrig på allvar av skolan (Temagruppen unga i arbetslivet, 2013, s.8).  

När elever studerar på heltid i gymnasiet har de rätt till studiebidrag. Studiebidraget är på 1 
050 kronor per månad och betalas ut endast de månader eleven är i skolan (CSN, 2016).  
 När eleven har hög frånvaro som skolan bedömer som ogiltig ska skolan rapportera detta till 
CSN.  CSN stoppar då utbetalning av studiebidrag till eleven. Därefter skickar csn ett brev till 
eleven och förälder med information om att detta sker. Skolan skickar därefter in 
frånvarounderlag till CSN. Där framkommer omfattningen av frånvaron. CSN kontrollerar 
underlaget av frånvaron för att se om pengar ska betalas tillbaka. CSN kontaktar då eleven 
och föräldrar. Eleven betalar då eventuellt tillbaka pengar som eleven fått i studiebidrag men 
inte haft rätt till. När elevens närvaro ökar igen anmäler skolan det till CSN och eleven får 
återigen studiehjälp (CSN, 2015). Detta kan tolkas vara en motverkande insats som skolan 
och CSN utför för att förebygga frånvaro. De använder studiebidraget som en belöning som 
eleven får om eleven närvarar i skolan. När elevens frånvaro ökar så tar de bort belöningen. 
Konsekvensen av detta kan medföra att elevens närvaro ökar på grund av viljan att få sin 
belöning, sina pengar. 

Studieresultat 
Forskning tyder på att låga studieresultat  ofta har ett samband med att eleverna hoppar av 
eller inte uppnår en gymnasieexamen. Därför anser Sverige kommun och landsting (2012, 
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s.22) att det är viktigt att skolan rutinmässigt bearbetar elevernas studieresultat.  
 Detta genomförs enligt Sverige kommun och landsting (2012, s.22) vanligtvis i form av 
möten där representanter från elevhälsoteamet, mentor och rektor tillsammans diskuterar 
elevernas studieresultat. Utifrån detta diskuteras även vilka stödinsatser varje enskild elev 
behöver. Detta möte resulterar enligt Sverige kommun och landsting (2012, s.22) i att denna 
skolpersonal lättare kan komma fram till kreativa pedagogiska lösningar som matchar 
elevernas behov. Detta eftersom att de delger varandra kunskap från sin yrkesposition och på 
så sätt lära av varandra (Sverige kommuner och landsting, 2012,s.22). PlugInnovation hävdar 
dessutom att samverkan mellan olika yrkespositioner bland skolpersonal har bidragit till att 
färre ungdomar hoppar av gymnasiet. När representanter från elevhälsan, mentorer och rektor 
sitter på möte tillsammans och diskuterar elevernas skolsituationer kan de även diskutera 
vems ansvar elevens problem är. Vilket bidrar till att risken att  elever ”hamnar mellan 
stolarna” mellan de olika yrkesgrupperna minimeras. Vilket gör att kvalitén förbättras 
(PlugInnovation). Studie- och yrkesvägledarna är inte en naturligdel av elevhälsan men i 
yrkespositionen har de ett ansvar för studierelaterade frågor. Studie- och yrkesvägledarna 
skulle dock kunna vara en värdefull yrkesposition att ha i elevhälsan i samband med 
kartläggning av elevernas studiesituation. Elevhälsan kan exempelvis behöva information om 
vilka kurser eleven måste ha godkända för att få en gymnasieexamen. Även studie- och 
yrkesvägledaren skulle kunna få värdefull information om eleven genom att närvara på dessa 
möten. De kan med andra ord ha utbyte av varandra. Därför vore det intressant att ta reda på 
ifall om studie- och yrkesvägledarna medverkar under dessa möten. Eftersom att låga resultat 
är en indikator till att eleverna hoppar av gymnasiet eller inte klarar av att få tillräckliga betyg 
för en gymnasieexamen trots genomförd studietid är det relevant att se hur studie-och 
yrkesvägledare arbetar med detta.      

Samverkan med arbetslivet är viktigt för att eleverna ska förstå sambandet mellan sina studier 
och arbetslivet. De förstår syftet med deras studier bättre och får därför en bättre motivation 
till sina studier (Sverige kommuner och landsting, 2012,s.24). Vilket alltså förbättrar 
studieresultat. Detta påpekar även Skolverket i deras Allmänna råd för hur studie- och 
yrkesvägledning ska bedrivas. Skolverket (2013, s.27) anser nämligen att ämneslärare bör 
relatera sitt ämne med arbetslivet för att visa relevansen i ämnet samt hur det kan komma i 
användning i arbetslivet (skolverket, 2013,s27). Skolverket rekommenderar att det är lärare 
som ska ha undervisning om arbetslivet men att studie- och yrkesvägledare ska bidra med 
specialistkunskaper de har i sin yrkesposition (skolverket, 2013,s25). Eftersom att studie- och 
yrkesvägledare ska ha kunskap om utbildningssystemet och arbetsmarknaden i sin 
yrkesposition är det relevant att undersöka hur studie- och yrkesvägledarna arbetar med 
arbetslivet med eleverna samt om de är stöder lärarna i att koppla samman deras ämne med 
arbetslivet.  
Mobbning påverkar trivsel i skolan 
Mobbning beskrivs som en vanlig indikator till gymnasieavhopp. Vilket påverkar hur eleven 
trivs i skolan och vill närvara i skolan (Temagruppen unga i arbetslivet, 2013, s.12). Loven, 
(2015, s.271) studie påpekar också detta och hävdar att denna otrivsel ofta resulterar i en hög 
frånvaro. Enligt Friends är det hela skolans ansvar att förebygga mobbning. Fridens påpekar 
att om en anställd på skolan får kunskaper om att mobbning förekommer är den anställda 
enligt ”handlingsplikten” skyldig att snabbt agera för att förhindra detta. (Friends). 
”Handlingsplikten” omfattar all skolpersonal oavsett befattning, alltså även studie- och 
yrkesvägledare. Skolpersonal ska enligt Friends tydligt påvisa att de inte accepterar den 
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inträffade händelsen. Skolpersonal ska snabbt ta reda på vad som inträffat. Detta ska 
genomföras genom att prata med de inblandade dvs. både eleven som har blivit mobbad samt 
de elever som utfört mobbningen. Skolan ska prata med den som blivit mobbad tillsammans 
med föräldrar, skolpersonal och ”barn och unga”  i ett möte för att reda ut situationen.  
 Under detta möte ska situationen utförligt kartläggas. Det ska framgå vad som hänt, när det 
hände samt vilka som var inblandade. Bakomliggande orsaker ska diskuteras som ex, miljö, 
sammanhanget, kringliggande strukturer eller begränsande normer. Detta för att undersöka 
om skolan behöver utföra insatser i detta för att förebygga mobbning (Friends). Friends 
påpekar även att det är viktigt att ta kontakt med föräldrarna till de elever som mobbat och 
berätta om situationen. Detta för att föräldrar ofta kan påverka sitt barn snabbare än vad 
skolan kan (Friends).  Även fast Friends sammanställt hur skolor bör agera vid mobbning 
påvisar forskning på att skolan behöver bli bättre på att bemöta elever som blir mobbade. 
Lovén (2015, s.288) hävdar att skolan behöver en stor attitydförändring kring elever som är 
mobbade. Skolan står ofta på mobbarens sida genom att påpeka att det är mobbaren som tål 
för lite. De lägger skuld på den enskilde eleven som blir mobbad istället för att själva ta på sig 
skulden eller lägga skuld på mobbaren. Eleverna som blivit utsatta för mobbningen i Lovéns 
(2015, s.288) studie påpekar att de tycker att det är viktigt att bli sedda av lärare samt att de 
tidigt visar sitt stöd för den elev som blir utsatt för mobbning. 
Detta innebär att det finns flera skolor som inte följer Friends arbetsmaterial om hur skolor 
ska agera när det förekommer mobbning. Eftersom att det finns skolor som inte agerar vid 
mobbning trots att det är all skolpersonal skyldighet ska studie- och yrkesvägledarnas i umeå 
insatser mot mobbning analyseras. Faktorer som om studie- och yrkesvägledarna i 
vägledningssamtal ställer frågor om eleverna trivs i klassen kommer att undersökas samt 
analyseras. Det kommer även undersökas och analyseras ifall om studie- och yrkesvägledarna 
är medveten om att mobbning kan leda till avhopp och att eleverna inte klarar av sina studier.    

 
WATCH – En strategi för att förebygga avhopp  
Det finns inte särskilt mycket forskning om hur studie- och yrkesvägledare kan arbeta 
förebyggande mot avhopp. En av de strategier som finns för att förebygga gymnasieavhopp 
har Birgisdóttir m.fl. sammanställt i en bok som heter ”WATCH”.  Watch står får ”What” 
”Alternatives” ”Thining” ”Coping” och ”Hoping” (Birgisdóttir m.fl, 2015,s framsida). 
 Programmet är ett gruppvägledningsprogram och ska främst ses som en insats för att 
förebygga gymnasieavhopp men programmet kan även användas i andra sammanhang.  
 Målet med WATCH – gruppvägledningsprogram är att eleven ska få en bättre möjlighet att 
kunna planera sin framtid. Eleven ska genom programmet utveckla sin självkännedom ex, 
insikt om sina förmågor, värderingar och intressen. Genom att få mer kunskap om sig själv 
kan eleverna förhoppningsvis förstå relationen mellan sig själv och sin utbildningssituation 
eller sin situation på arbetsmarknaden (Birgisdóttir m.fl, 2015,s 29). Elevernas behov av 
vägledning från studie- och yrkesvägledare är enligt skolverket (2013.s12) att utveckla en 
självkännedom samt få kunskap om utbildningar och yrken. Med en god självkännedom ska 
eleverna kunna förstå relationen mellan sig själv och yrken. Eleverna ska även lära sig att ta 
beslut och kunna genomföra dessa beslut (skolverket, 2013, s.12).  
Det finns alltså ett starkt samband mellan målet för WATCH- programmet samt hur studie- 
och yrkesvägledares insatser bör ge till eleverna enligt Skolverket (2013, s.12).   

WATCH- programmet ska utföras av en studie- och yrkesvägledare, psykolog, socionom eller 
annan personal som har utbildad kunskap i de ämnen som programmet behandlar 
Gruppledarens uppgift är att vara huvudansvarig för insatsen. Det är gruppledaren som 
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anordnar gruppvägledningsprogrammet ex, fixa lokaler eller rekrytera gruppmedlemmar mm. 
Gruppvägledaren ska även vara den person som håller i gruppvägledningen samt ha kontakt 
med eventuella mentorer (Birgisdóttir m.fl, 2015,s 34).  

Mellan varje gruppvägledningstillfälle ska gruppledaren eller en mentor ha ett samtal med 
gruppmedlemmarna. Mentorn kan vara vilken skolpersonal som helst ex, en lärare eller en 
kurator. Denna person ska vara villig att ta ansvar för att ha enskilda samtal med 
gruppmedlemmen  mellan gruppträffarna. Mentorns roll är att lyssna aktivt och fokusera på 
individuella behov samt vägleda eleven mot en personlig positiv utveckling (Birgisdóttir m.fl, 
2015,s 34).  

Under varje grupptillfälle bearbetas ett nytt ämne. Ämnena har omsorgsfullt blivit utvalda 
med tanke på ungdomarnas behov. När programmet utvecklades har skaparna av programmet 
sammanställt ungdomarnas behov samt lärare och föräldrar åsikter (Birgisdóttir m.fl, 2015,s 
27).  Ämnen som behandlas i programmet är studievanor, stress, oro, förhalning, livstil, 
studieteknik, vänner, mina styrkor och svagheter, hälsa, internet, att göra val, självrespekt 
samt framtiden.  Syftet med varje enskilt gruppvägledningstillfälle går att se i bilaga 3. Dessa 
ämnen kommer att användas i intervjufrågorna för att undersöka ifall om studie- och 
yrkesvägledarna arbetar med dessa. Utöver resultatet från frågorna kommer även deras svar 
från övriga insatser att analyseras utifrån dessa ämnen. Detta för att förstå vilket samband 
deras förebyggande insatser har med programmet.  

Vid flera grupptillfällen uppmuntras det att gruppledaren bjuder in föreläsare som har 
kunskap om samtalsämnet. Genom att använda sig av en föreläsare kan gruppen få variation, 
nya idéer och perspektiv. För att behålla gruppdynamiken i gruppen ska inte gästföreläsare 
användas mer än två till tre tillfällen. Gruppledaren bör medverka under alla gruppträffar, 
även de med föreläsare.  Gästföreläsare kan exempelvis vara en kurator, sjuksköterska, 
psykolog eller någon annan med specialistkunskaper i ämnet (Birgisdóttir m.fl, 2015,s 45).  

METOD 
kvalitativ studie med intervjuer  
Studien kommer att vara en kvalitativ studie eftersom att den syftar till att studera erfarenheter 
och värderingar i en studie och yrkesvägledares arbete. Varje studie- och yrkesvägledare har 
deras eget förhållningsätt, prioriteringar och värderingar i sitt arbete. Det kommer därmed 
krävas att studie- och yrkesvägledare får möjlighet att själv berätta hur de gör detta i form av 
intervjuer. Enkäter som forskningsmetod skulle inte kunna ge samma förståelse för studie- 
och yrkesvägledarens arbete med eleverna. Studie- och yrkesvägledarnas svar skulle 
begränsas utifrån enkätfrågorna. De skulle inte kunna ge några utförliga svar på frågorna eller 
svara på andra frågor som inte ställts men som berör ämnet.   

Urval och avgränsningar  
I respondenturvalet ska hänsyn tas till studiens syfte. respondenterna ska kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2008, s.35) Därför kommer 
urvalet av respondenter att begränsas till att omfatta två studie- och yrkesvägledare från den 
kommunala verksamheten eftersom att det är de som beräknas kunna svara på studiens syfte. 
Det finns kunskap om vilka nationella program studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet 
ansvarar över på respektive gymnasieskolas webbsida. Därför kommer urvalet av 
respondenter att ske genom ett subjektivt urval. Med detta menas att viss kunskap om studie- 
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och yrkesvägledarna finns tillgänglig, vilket medför att de respondenter som med störst 
sannolikhet kan besvara frågorna kommer att kunna väljas ut (Denscombe, 2009, s.37). 
Studien behandlar studie- och yrkesvägledares förebyggande insatser i gymnasieskolans 
nationella program, vilket omfattar både yrkesprogram och högskoleförberedande program 
därför kommer studie- och yrkesvägledare med ansvar för båda dessa program att väljas ut. 
Detta för att få så bred information från respondenterna som möjligt.  

Eleverna som hoppar av eller inte uppnår tillräckliga betyg för att få en gymnasieexamen är i 
en känsligt utsatt situation. Därför kommer studien inte behandla deras åsikter om studie- och 
yrkesvägledarnas insatser till dem. Det finns redan aktuell forskning som påvisar 
bakomliggande orsaker till avhopp som studien kan använda sig av för att analysera vilket 
behov elever har av studie- och yrkesvägledare.  

En arbetsmarknadskonsulent som arbetar med ungdomar som hoppat av kommer även att 
intervjuas. Detta för att besvara vad eleverna hade haft för behov av insatser från studie- och 
yrkesvägledarna. Perspektivet blir då vilken erfarenhet denna arbetsmarknadskonsulent har 
om elevernas behov i de kommunala skolorna generellt i umeå. Det är viktigt att poängtera att 
denna arbetsmarknadskonsulents erfarenhet omfattar fler gymnasieskolor än de 
gymnasieskolorna som de två studie- och yrkesvägledarna som medverkar i studien är 
verksam. Det är även viktigt att påpeka att studien inte kommer att omfatta hur denna 
arbetsmarknadskonsulent som arbetar med ungdomar som avbrutit sina studier arbetar. Detta 
då syftet i studien fokuserar på studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolans förebyggande 
insatser mot avhopp. 

Respondenter 
Respondent 1 –  är arbetsmarknadskonsulent som arbetar med ungdomar som hoppat av 
gymnasiet 
Respondent 2 – är studie- och yrkesvägledare för några nationella program i en kommunal 
gymnasieskola och har varit verksam i flera år.  
Respondent 3 - är studie- och yrkesvägledare för några nationella program i en kommunal 
gymnasieskola och har varit verksam i flera år. 

Litteraturstudier.  
Litteraturstudier i ämnet kommer att genomföras innan intervjuerna genomförs. Detta för att  
undvika att ställa frågor som inte är relevanta samt frågor som är lätta att få reda på själv till 
respondenten.  Om man är ordentligt påläst före, motiverar det enligt Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2008, s.34) intervjupersonen att svara utförligt på intervjufrågorna. Den 
personen känner att man är intresserad och behöver inte förklara småsaker (Eriksson, 
Wiedersheim-Paul, 2008, s.34). Litteraturstudierna kommer att bestå av tillförlitliga 
litteraturkällor som är vetenskapliga. Dessa litteraturstudier är genomförda av individer som 
forskar i ämnet eller av organisationer.  

Urvalet av intervjufrågorna  
De bakomliggande faktorerna som enligt aktuell forskning studie- och yrkesvägledarna utför 
är insatser kopplade till frånvaro, låga studieresultat och att eleverna inte trivs. (Sverige 
kommun och landsting, 2012, s.22), (Temagruppen unga i arbetslivet, 2013, s.8, 12), (Lovén, 
2015, s.271) Därmed kommer intervjufrågorna utgå från dessa faktorer. Forskningsfrågorna 
kommer även att utgå från ämnena i WATCH-programmet. Frågorna går att läsa i bilaga 1 
”Intervjufrågor”.  
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Faktorer som påverkar elevers avhopp men som inte är förknippade med studie- och 
yrkesvägledare kommer uteslutas från studien. Studien kommer även utesluta insatser som 
aktuell forskning påvisar att skolan arbetar med. Tydlig introduktion, bättre sammanhållning i 
klasserna, skolor uppdelade i mindre enheter, behov av mer praktik samt ett bättre stöd under 
praktiken från skolan var några insatser som skolorna enligt aktuell forskning gör för att 
förebygga gymnasieavhopp som kommer att uteslutas från denna studie (Sverige kommuner 
och landsting, 2012,s. 14, 20). (Temagruppen unga i arbetslivet, 2013, s.17). De kommer att 
uteslutas eftersom att dessa insatser inte omfattas av studie- och yrkesvägledarnas insatser 
utan de tillhör annan skolpersonals ansvarsområde, mesta dels en mentors ansvarsområde. I 
fall om dessa faktorer och insatser skulle få vara med i studien skulle studien omfatta andra 
yrkespositioner insatser ex, en mentor istället för endast ur ett studie- och yrkesvägledare 
perspektiv. I fall om dessa bakomliggande faktorer och insatser hade fått vara med i studien 
hade de kunnat användas för att förstå i hur stor omfattning av de förebyggande insatserna 
studie- och yrkesvägledaren ansvarar över.  

Datainsamlingsmetod 
Studien kommer att genomföras med semistrukturerade intervjuer. Vilket enligt Denscombe 
(2009, s.234) innebär att det finns bestämda ämnen och frågor som respondenter ska svara på 
men ordningen är flexibel efter vilken ordning som respondenter vill berätta om dessa ämnen 
och frågor. Detta för att underlätta för respondenten att framhäva sina synpunkter och 
erfarenheter i ämnet. Frågorna från intervjutillfällena går att läsa i bilaga 1 ”intervjufrågor”.  
För att underlätta bearbetningen av tolkningen av intervjuerna kommer de att spelas in. 
Genomförandet kommer även bli lättare då intervjuerna spelas in eftersom att fokus kan ligga 
på det respondenterna säger istället för att fokus hamnar på att göra anteckningar.  
 Givetvis kommer respondenten att informeras om sin rätt att säga nej till inspelning. Väljer 
respondenten att säga nej kommer anteckningar istället göras under intervjutillfället.  

Analysmetod 
Transkribering av intervjuerna kommer att genomföras. Detta för att underlätta för skribenten 
att förhålla sig objektiv och inte väva in egna åsikter och uppfattningar i materialet. Genom 
transkriberingen går det att ordagrant läsa i text vad som verkligen sades under 
intervjutillfället.  

De teoretiska utgångspunkterna kommer att delas upp i olika kategorier i en tabell se bilaga 2 
”mall för intervjuresultat” Utifrån detta ska respondenternas svar delas in i den kategori som 
bäst passar in med svaret. Sedan kommer informationen sammanställas ur varje kategori i en 
sammanhängande text där respondenternas svar kommer jämföras med varandra samt de 
teoretiska utgångspunkterna. Det kommer även finnas en kategori för ”övriga insatser” vilket 
omfattar de insatser studie- och yrkesvägledarna genomför som inte finns med i studiens 
teoretiska utgångspunkter.    

Forskningsetiska överväganden 
I genomförandet av studien kommer studien ta hänsyn till de fyra huvud etiska principerna, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(vetenskapsrådet, 2002, s.7).  

Ett brev kommer att skickas ut till tänkbara respondenter för en medverkansförfrågan. Studien 
kommer då ta hänsyn till nyttjandekravet. Vilket innebär att det inte kommer förekomma 
några påtryckningar om medverkan till de som fått en förfrågan (vetenskapsrådet, 2002, s.10).   
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 Brevet är ett hjälpmedel för att kunna ta hänsyn till samtyckeskravet. vilket innebär att 
respondenter ska ge samtycke innan medverkan sker (vetenskapsrådet, 2002, s.9). Brevet 
kommer även ta hänsyn till informationskravet. Vilket innebär bland annat att respondenten 
ska ha den kunskap om studien som krävs för att ta ställning om respondenten vill medverka 
eller inte (vetenskapsrådet, 2002, s.7). Därför kommer brevet tydligt förklara syftet med 
studien. Alla tänkbara respondenter får då kunskap om vad studien kommer att behandla i 
samband med att de har fått en förfrågan om medverkan. Denna kunskap underlättar deras 
avgörande till medverkan eller inte. Brevet kommer även ta hänsyn till Konfidentialitetskravet 
för att informera om respondenternas rätt att när som helst kan avbryta sin medverkan i 
studien under utförandet av studien. Detta kommer även informeras om vid kontakt om 
medverkan samt intervjutillfället. (Vetenskapsrådet, 2002, s.10).  

När respondenter tar kontakt och uttrycket sitt samtycke kommer de att få möjlighet att själv 
påverka tidomfattning av intervjutillfället samt vart det ska förekomma. Detta för att ta 
hänsyn till Konfidentialitetskravet. Tidsåtgången för Intervjutillfället kommer att förslås vara 
ungefär en timme. För att vidare ta hänsyn till Konfidentialitetskravet kommer ett resonemang 
om respondentens eventuella egna villkor att medverka att ske när respondenter tar kontakt 
för medverkan samt vid intervjutillfället. Detta innebär att om respondenten vill uttrycka 
villkor för sin medverkan kommer studien ta hänsyn till detta.  (Vetenskapsrådet, 2002, s.9).  

På grund av att studie- och yrkesvägledare är en liten yrkeskår kommer inte anonymitet kunna 
utlovas. Enligt Trost (2010, s.61) ska respondenter avidentifieras för studiens läsare för att 
respondenten inte ska bli igenkänd. Därför kommer respondenterna att avidentifieras så 
mycket som möjligt. Inga namn på respondenter kommer därför att framgå eller namn på 
skolor som studie- och yrkesvägledaren arbetar på. Däremot kommer det framgå att studie- 
och yrkesvägledarna arbetar för någon av de kommunala gymnasieskolorna i umeå. Denna 
information kommer stå i det brev som skickas ut till tänkbara respondenter samt påtalas 
ytterliga vid intervjutillfället.  

RESULTAT OCH ANALYS 
Identifiera potentiella avhoppare 
Sverige kommun och landsting (2012, s.16)  nämner att i de skolor där få elever hoppar av har 
kommunen kartlagt bakomliggande orsaker till varför eleverna hoppar av. Utifrån resultatet 
av kartläggningen sätter kommunen upp mål för hur rektorer ska prioritera insatser för att 
förebygga gymnasieavhopp (Sverige kommun och landsting, 2012, s.16). Vilket innebär att 
det blir tydligt för rektor hur verksamheten ska bedrivas samt att utförandet blir lika på alla 
skolor.  Umeå kommuns gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd har givit skoldirektören i 
uppdrag att kartlägga de vanligaste orsakerna till avhopp bland umeå kommuns kommunala 
gymnasieelever under läsår 2014/2015. Underlaget från undersökningen ska vara ett underlag 
till att avgöra hur verksamheten behöver utvecklas, vilket i sin tur ska leda till att fler elever 
ska slutföra sin gymnasieutbildning i umeå kommun. Undersökningen utfördes av Tobias 
Larsson genom godkännande från Gymnasiechef, Nicklas Wallmark(Larsson, 2016, s.3).  
 Detta innebär alltså att umeå kommun har genomfört en kartläggning av elevers 
bakomliggande orsaker med syfte av att förbättra de förebyggande insatserna mot avhopp i 
umeå kommun. I utförandet av den här studien har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
kontaktas för att få reda på om det finns en verksamhetsplan eller liknande för hur studie- och 
yrkesvägledare ska förebygga gymnasieavhopp. Frågan hänvisades vidare till studie- och 
yrkesvägledarnas verksamhetschef. Där konstaterades att det inte finns någon 
verksamhetsplan eller liknande för hur studie- och yrkesvägledare ska förebygga 
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gymnasieavhopp. Studie- och yrkesvägledarna får därmed bestämma själv vilka och hur deras 
insatser ska bedrivas. Umeå kommuns kartläggning av avhoppen har med andra ord inte 
resulterat ännu till några specifika mål och strategier än för hur skolan ska arbeta 
förebyggande med avhopp. Däremot har en kartläggning av avhoppen genomförts, vilket kan 
innebära att detta i framtiden kan ske. Larsson (2016, s.13) nämner däremot i studien vilka 
utvecklingsmöjligheter i skolans förebyggande arbete som upptäcktes under studien. Larsson 
(2016, s.13) nämner att skolan bör förbättra dokumentationsrutiner vid avbrott, bättre 
kommunikation inom och mellan skolor, bemöta elever som en individ och inte ett problem, 
utföra och utvärdera en kontinuerlig uppföljning av elevers studiesituation samt ge en utökad 
flexibilitet kring elevens behov och önskemål (Larsson, 2016, s.13).  

I samband med att en elev vill hoppa av gymnasiet ska de enligt Sverige kommun och 
landsting (2012, s.17) ha ett samtal med en mentor, studie- och yrkesvägledare eller rektor. 
Vid detta samtal ska den som pratar med eleven reda ut vilka bakomliggande orsaker som 
finns bakom avhoppet. När skolor analyserar resultatet samt utvärderar detta får de kunskap 
om vilka eleverna är som är i riskzon till att hoppa av. Denna kunskap kan rektorer använda 
sig av för att planera vilka insatser som behöver sättas in för att förebygga avhopp. (Sverige 
kommun och landsting, 2012,s.17).  I umeå kommuns undersökning framkom att de flesta 
som hoppade av gymnasiet i umeå kommun hade haft ett samtal först med sin studie- och 
yrkesvägledare. (Larsson, 2016, s.7). I enighet med detta har både respondent 2 och 3 samtal 
med sina elever före ett avhopp. Båda två tar då alltid reda på bakomliggande orsaker bakom 
elevernas avhopp. Denna information redovisas till rektor. Rektor meddelar inte vidare den 
informationen till Ungdomstorget eller annan skola. Detta innebär att information om 
bakomliggande orsaker av elevens avhopp inte framförs vidare till aktörer som har hand om 
eleven efter avhoppet. Resultatet analyseras och utvärderas inte av rektorn. (respondent 2 och 
3). Detta kan tolkas som att Studie- och yrkesvägledarnas som medverkar ifrån 
gymnasieskolans verksamhet insatser är i enighet med vad Sverige kommun och landsting 
(2012,s.17) påstår att skolor ska göra för att förebygga avhopp. Rektorernas insatser skiljer sig 
däremot från Sverige kommun och landsting (2012, s.17) forskning.  

Orsaker till varför elever hoppar av gymnasiet kan vara många. Därför kan det även vara svårt 
att identifiera alla elever innan de är i riskzon till att hoppa av eller inte uppnår tillräckliga 
betyg för att få en gymnasieexamen. Respondent 1 påpekar att det finns elever där både 
grundskolan och gymnasieskolan kan ha svårt att förutse att eleverna kommer att hoppa av. 
Det kan handla om elever som är högpresterande i skolan men en plötslig specifik händelse 
inträffar eller någonting i elevens sociala liv förändras, exempelvis att eleven gör slut med en 
partner och blir deprimerad eller att personen får en sjukdom. Denna situation medför att 
uppmärksamheten flyttas från skolan till situationen. Vilket i sin tur kan leda till låga 
studieresultat och ibland hög frånvaro (respondent 1). Detta kan i sin tur medföra till att 
eleven hoppar av eller inte får tillräckliga betyg för att få en gymnasieexamen. Även om en 
del elever inte går att identifiera innan de är i riskzon påpekar Respondent 1 att många av de 
elever som hoppar av hade kunnat fångas upp av skolan redan i grundskolan. För de allra 
flesta av eleverna som väljer att hoppa av gymnasieskolan i umeå har det nämligen funnits en 
problematik som har pågått under en längre tid, många gånger redan i högstadiet eller ännu 
längre tillbaka ex, elever med ADHD.  Ifall om dessa personer fått sin diagnos tidigare eller 
fått pedagogiskt stöd tidigare hade skolan kunnat lyckas förebygga en del avhopp. (respondent 
1).  
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För att identifiera vilka elever som är potentiella avhoppare samt elever som inte klarar av att 
få tillräckliga betyg för att uppnå en gymnasieexamen, uppmärksammar respondent 2 och 3 
varningssignaler som är vanliga att elever sänder ut före detta sker. Studie- och 
yrkesvägledarna som medverkar i studien uppger båda två att de får varningssignaler från 
mentorer som tar upp i elevhälsoteammöte att eleverna har en hög frånvaro. Ibland kan  de 
även få information från mentorerna att eleven inte verkar trivas på programmet. Elevernas 
studieplan kan också signalera varningssignaler om att eleven inte kommer att få tillräckliga 
betyg eller är i riskzon för att hoppa av. De kan se i studieplanerna att eleverna har låga 
skolresultat ex, många underkända betyg. Det sänder ut signaler till studievägledarna att 
någonting i elevens situation är fel (respondent 2 och 3). Studie- och yrkesvägledarnas 
användande av studieplanen är i enighet för hur skolverket (2013, s.35) anser att studie- och 
yrkesvägledarna ska bedriva sina insatser. Skolverket (2013, s.35) tycker nämligen att 
studieplanen ska ha en central roll i studie- och yrkesvägledares utförande av insatser. 
Respondent 2 och 3 kan även få varningssignaler från specialpedagogen som varit i kontakt 
med elevernas grundskola. Det ska poängteras att respondent 2 hävdar att det finns elever som 
inte vill att den nya gymnasieskolan ska få reda på elevens situation i grundskolan. Därför 
finns det elever som haft det tufft i grundskolan men att detta inte framkommer för gymnasiet 
vid specialpedagogens kontakt med grundskolan. Detta försvårar skolans, även Studie- och 
yrkesvägledarens förebyggande insatser till elever (Respondent 2).   

All skolpersonal ansvarar för vägledningen. Detta innebär att all skolpersonal ska hjälpa till 
för att förebygga att eleverna inte hoppar av gymnasiet eller inte uppnår en gymnasieexamen. 
Därför ansvarar inte  studie- och yrkesvägledaren själv i att identifiera vilka potentiella 
avhoppare är eller de som inte uppnår slutbetyg. Studievägledarna är de som pratar med 
eleverna när de påtalar att de vill göra ett avhopp. Men eleverna kan ha uppmärksammats 
först av mentorer, ämneslärare, kurator, rektor eller någon annan skolpersonal innan de 
hänvisas till studievägledaren (respondent 3).  

Studie- och yrkesvägledarnas attityd till att använda sig av aktuell 
forskning 
Forsknings fråga två handlar om att förstå på vilket sätt studie- och yrkesvägledare arbetar 
med aktuell forskning i sina insatser för att förebygga avhopp. Under denna rubrik presenteras 
studie- och yrkesvägledarnas attityd till forskning. Eftersom att studie- och yrkesvägledare 
bestämmer själv hur de vill arbeta så har deras attityd till forskning betydelse för om studie- 
och yrkesvägledare använder sig av forskning i sina insatser. Hur studie- och yrkesvägledarna 
arbetar med aktuell forskning i sina insatser presenteras senare i rubrikerna frånvaro, 
studieresultat, trivsel i skolan samt WATCH.     

Studie- och yrkesvägledare bör enligt Skolverket (2013, s.11) ha en vetenskaplig grund i sitt 
förhållningsätt till elever. Detta för att ge ett professionellt förhållningssätt (skolverket, 2013, 
s.11). Med detta menas att studie- och yrkesvägledaren ska kunna anpassa sitt förhållningssätt 
till varje enskild elevs förutsättningar och behov. De ska med hjälp av forskning ha den 
kunskap som krävs för att möjliggöra detta. Studie- och yrkesvägledare bör alltså i sin 
planering av sina förebyggande insatser för gymnasieavhopp och elever som inte uppnår 
gymnasieexamen ta hänsyn till forskningsresultat i ämnet. Orsaker till att elever väljer att 
avbryta sina studier är olika, därför krävs det enligt Sverige kommun och landsting (2012, s9)  
olika insatser för att förebygga avhopp. Det är därför en fördel om en studie- och 
yrkesvägledare kan flera strategier om hur de kan förebygga avhopp. Studie- och 
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yrkesvägledarna som medverkar i studien har olika attityder till forskning. Respondent 2 
uppger att hen är intresserad utav forskning om avhopp och hur det kan förebyggas samt läser 
all forskning hen får tag på. Vidare poängteras det att det är viktigt att läsa forskning om 
gymnasieavhopp samt hur studie- och yrkesvägledare kan förebygga avhopp för att ju mer 
kunskap man har desto bättre kan man bemöta eleverna. Respondent 2 läser all forskning som 
hen får tillgång till men medger att tiden inte räcker till för att läsa så mycket forskning som 
hen vill. Prioriteringar måste göras i arbetet och eleverna kommer i första prioritet. 
(respondent 2). Respondent 3 delar inte respondent 2 uppfattning om att forskning är relevant 
utan anser inte att hen behöver läsa forskning om ämnet. Respondent 3 anser att hens kunskap 
i ämnet är tillräcklig för att ge det stöd som eleverna behöver ändå. Respondent 3 hävdar dock 
senare att hen tycker att det är intressant att läsa artiklar om hur andra skolor har arbetat 
förebyggande mot avhopp. Hen uppger även att hen tycker att det är betydelsefullt att 
diskutera med studie- och yrkesvägledare som är kollegor i umeå och andra orter i Sverige om 
hur de arbetar med detta (respondent 3). Att respondent 3 skulle ha tillräckliga erfarenheter 
och därmed även tillräckliga kunskaper för att förebygga gymnasieavhopp utan att ha ett 
behov av att läsa information om avhopp och hur det kan förebyggas kan alltså ses som 
motsägelsefullt. Det handlar snarare om att respondent 3 tar till sig information om ämnet på 
annat sätt än genom forskning. Det förekommer alltså skillnader i respondent 2 och 3 attityd 
till forskning trots att det ska vara en del av deras arbetsuppgifter. De båda studie- och 
yrkesvägledarna var dock eniga om att deras erfarenheter i ämnet hade en stor betydelse för 
vilka insatser som de valde att ge till eleverna (respondent 2 och 3). 

Frånvaro 
Lovén (2015,s.271) är en av flera forskningsrapporter som tyder på att frånvaro är en stor 
orsak till avhopp och att eleverna inte får tillräckliga betyg för att få en gymnasieexamen. 
Detta kan enligt Lovén (2015, s.271) bero på att eleverna får kunskapsluckor vilket medför till 
en svårighet för eleverna att prestera bra i skolan. Trots att frånvaro är en vanlig indikator till 
att elever hoppar av pekar Temagruppen unga i arbetslivet (2013, s.8) forskning på att många 
skolor inte tar elevers frånvaro på allvar. Respondent 1 anser att Umeås kommunala 
gymnasieskolor har bra rutiner för att förebygga frånvaro som håller på att utvecklas till att bli 
ännu bättre. Skolorna börjar bli mer flexibla i sitt förhållningssätt än tidigare med att hitta 
eventuella lösningar till varje enskild elev (respondent 1). 

Studie- och yrkesvägledarna som är respondenter från gymnasieskolan insatser för att 
förebygga gymnasieavhopp påvisar att deras gymnasieskolor har etablerade rutiner för hur 
skolorna ska arbeta vid frånvaro. Båda gymnasieskolornas rektor anmäler till CSN när elevens 
frånvaro är hög vilket är i enighet med vad CSN anger att skolorna ska göra (CSN, 2015).  
Det kan även tolkas som att skolorna tar elevernas frånvaro på allvar och väljer att agera mot 
elevernas frånvaro.  

Respondenten 2 och 3 arbetsroll i att förebygga frånvaro är att observera frånvaro i pro-catica. 
Vilket är ett datasystem där elevernas närvaro samt studieplaner finns registrerade. Även 
elevernas mentorer tittar igenom frånvaron i pro-catica. Det är mentor som har i arbetsuppgift 
att prata med eleverna om deras frånvaro. När frånvaron är så hög att frånvaron påverkar 
elevens förutsättningar för att få en gymnasieexamen pratar respondent 2 och 3 med eleven. 
Det kan handla om att frånvaron har medfört att eleven har fått underkänt i viktiga kurser för 
att få en gymnasieexamen eller har fått för många underkända betyg (respondent 2 och 3). 
Detta berättas mer utförligt senare.  
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Förutom att observera hög frånvaro i pro-catica medverkar studie- och yrkesvägledarna i olika 
insatser skolan utför för att bland annat minska frånvaro. Det bör dock poängteras att frånvaro 
och låga studieresultat ofta har ett samband med varandra och att insatserna mot att förebygga 
dessa ofta hör ihop. Med det menas att de insatser som man utför sker oftast för att förebygga 
båda dessa indikationer till avhopp och att eleverna inte uppnår en gymnasieexamen. En 
likhet mellan restposternas medverkan i insatser mot frånvaro är att de båda medverkar i 
elevhälsoteammöten (respondent 2 och 3). Dessa elevhälsoteammöten kommer att diskuteras 
närmare när studie- och yrkesvägledarnas insatser mot låga studieresultat presenteras.  

En av de insatser som respondent 3 medverkar i tillsammans med annan skolpersonal ex, 
mentor, rektor och special pedagog för att bland annat motverka frånvaro är elevkonferenser. 
Vilka som medverkar beror på vilken förkunskap skolan har om elevens situation. Vet skolan 
att mötet kommer beröra känsliga saker på förhand sker mötet med så få personer som 
möjligt. Respondent 3 anger att gymnasieskolan har en elevkonferens med eleverna ifall om 
de inte skärper frånvaron efter samtal med mentor. Då bjuder gymnasieskolan in elevens 
föräldrar till skolan om eleven är under 18 år. I fall om eleven är över 18 år står det i inbjudan 
till elevkonferensen att gymnasieskolan rekommenderar att föräldrar medverkar. Vid 
elevkonferensen diskuteras bakomliggande orsaker och hur de ska gå vidare i ärendet. Eleven 
kan ha behov av pedagogiskt stöd men inte efterfrågat det tidigare. Respondent 3 kan 
beroende på vad de bakomliggande orsakerna ha ett samtal med eleverna efter mötet. Det kan 
handla om att elevens frånvaro kan ha berott på att eleven upplever att eleven har valt fel 
gymnasieprogram men inte sagt något om det till personal. Då hjälper respondent 3 eleven 
med att byta program (respondent 3).  

En annan av de insatser som görs för att bland annat förebygga gymnasieavhopp är att 
mentorer och alla lärare som har med elevernas studiesituation att göra träffas på ett så kallat 
arbetslagsmöte. Respondent 3 medverkar alltid på dessa möten. Där går de igenom elevernas 
studiesituation och där behandlas elevernas frånvaro (respondent 3).  

Resultatet från studien pekar på att gymnasieskolorna i umeå tar frånvaro på allvar. Vilket 
medför att forskningen om att skolor inte tar frånvaro på allvar inte stämmer för de 
kommunala gymnasieskolorna i umeå. Studie- och yrkesvägledarna är medvetna om att 
frånvaro är en stor indikator till gymnasieavhopp och att elever inte uppnår tillräckliga betyg 
för en gymnasieexamen. I vägledningssamtal kan frånvaro och hur elevens studier och 
framtida val påverkas utav det (respondent 2 och 3). Likheterna mellan respondent 2 och 3 är 
att mentorerna har det främsta ansvaret att prata med eleverna om deras frånvaro. Vilket är 
steg 1 för båda gymnasieskolorna. En annan likhet är att båda studie- och yrkesvägledarna 
närvarar i elevhälsoteam för att bland annat förebygga frånvaro och därmed även avhopp.  

Studieresultat 
Studie- och yrkesvägledaren granskar studieplanen  
Forskning tyder på att låga studieresultat  ofta har ett samband med att eleverna hoppar av 
eller inte uppnår en gymnasieexamen. Därför anser Sverige kommun och landsting (2012, 
s.22) att det är viktigt att skolan rutinmässigt bearbetar elevernas studieresultat.   
 På gymnasiet får eleverna betyg efter varje avslutad kurs. Umeå kommuns kommunala 
verksamhet använder sig av datasystemet pro-catica. I det programmet har studie- och 
yrkesvägledarna tillgång till att se elevernas studieplan, där elevernas betyg från ämnen finns 
sammanställda (respondent 2 och 3). Både respondent 2 och 3 brukar granska elevernas 
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studieplaner rutinmässigt. De uppger att de brukar börja kontrollera elevernas studieplaner 
efter att eleverna har gått ut sitt första år. När de granskar studieplanerna brukar de kontrollera 
vilka elever som har betyget ”F” i kurser, vilka kurser eleven har betyget ”F” i samt hur 
många betyg ”F” eleven har. Detta eftersom att detta har betydelse för om eleverna kan klara 
av de kunskapskrav som krävs för att få en gymnasieexamen se bilaga 4 ”information om 
gymnasiestudier”.  I fall om resultatet resulterar i att eleven är i riskzon till att få ut en 
gymnasieexamen brukar de kontakta eleven de handlar om. Då förklarar de för eleven vilken 
betydelse kursen eller omfattning av icke godkände kurser har för att få ut en 
gymnasieexamen. Respondent 2 brukar även prata med elevens mentor om studieresultatet 
vilket inte respondent 3 gör (Respondent 2 och 3). Utförande mellan respondent 2 och 3 i 
denna insats är väldigt lika varandras förhållningssätt förutom att respondent 2 brukar prata 
med elevernas mentor om resultatet från granskningen, vilket respondent 3 inte gör. Båda 
värderar dessutom högt angelägenheten av att förklara konsekvenser av elevens icke 
godkända kurser för eleverna i ett vägledningssamtal.  

Det krävs däremot mer för studie- och yrkesvägledarna än att granska studieplanerna för att 
ha koll på elevernas studieresultat. Respondent 2 poängterar att det inte går att se i elevernas 
studieplaner de kurser som inte är betygsatta, vilket medför till att det blir svårt att få en 
uppfattning om hur det går för eleven det tredje året i pågående kurser (Respondent 2).  Vilket 
innebär att det kan vara svårt att upptäcka elever som inte tillräckliga betyg för att uppnå en 
examen. Eleverna kan det tredje året läsa en kurs som kan ha betydelse för om de får ut en 
gymnasieexamen se bilaga 4 ”Information om gymnasiestudier”. Respondent 3 hävdar att hen 
har kunskap om elevernas studieresultat i pågående kurser. Denna information får hen genom 
att medverka i arbetslagsträffar där alla som har hand om eleverna träffas och diskuterar 
elevernas studiesituation (respondent 3). Det råder med andra ord en skillnad på hur medvetna 
studie- och yrkesvägledarna är över elevernas studiesituation i pågående kurser som inte är 
betygsatta.  

Stöda elever med att strukturera upp sina kompletteringar av kurser.  
Studie- och yrkesvägledarna i gymnasiet som är respondenter har olika åsikter om hur vida 
eleverna ska komplettera kurser i resterande årskurser eller inte. Respondent 2 anser att 
eleverna ska fokusera på att klara av deras pågående kurser. Respondent 2 erfarenhet är att 
elevernas studiesituation annars blir ohållbar. Det blir för tufft att komplettera kurser 
samtidigt som eleven läser andra kurser och därav blir resultatet att eleven inte klarar av ännu 
fler kurser (respondent 2). Respondent 3 anser däremot att eleven ska komplettera så mycket 
som möjligt under sin gymnasietid. Detta för att respondent 3 erfarenhet i detta är att det blir 
svårt för eleverna att komplettera upp kurserna på Komvux. Eleverna på yrkesprogram ska ha 
läst 400p godkända programgemenssamma ämnen för att få en yrkesexamen 
(gymnasieguiden). Respondent 3 påpekar att om eleven misslyckas med dessa 400p är 
möjligheterna för eleven att läsa programgemensamma ämnen på Komvux liten. Därför är det 
enligt respondent 3 bättre att komplettera upp dessa kurser på gymnasiet. Både respondent 2 
och 3 anser att det är viktigt för studie- och yrkesvägledarna att få kunskap om hur mycket av 
icke godkända kurser som eleven har kvar för att få godkänt. Detta för att det kan ha betydelse 
för om eleven har förutsättningar för att klara av kursen under gymnasietiden. Det kan ex, 
bara handla om ett litet moment som står i vägen för att eleven ska få godkänt i kursen. 
Däremot skiljer sig deras förhållningssätt åt för att ta reda på hur mycket eleverna har kvar i 
icke godkända kurser. Respondent 2 brukar fråga ämneslärare vad eleven har kvar i kursen för 
att bli godkänd eftersom att eleverna ofta inte själva har koll på hur mycket de har kvar för att 
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bli godkända på kurserna. Medan Respondent 3 brukar fråga eleven om hur mycket eleven har 
kvar för att klara av kursen. Har eleven inte den kunskapen brukar hen tillsammans med 
eleven skicka ett mail till ämnesläraren och fråga (respondent 3). När studie- och 
yrkesvägledarna har kunskap om hur mycket eleven har kvar i kurserna brukar de planera 
elevens kompletteringar av kurser (respondent 2 och 3). Det råder då som påtalats innan 
skillnader i deras prioriteringar. Respondent 2 vill fokusera på pågående kurser för att inte 
riskera att eleven inte klarar av dessa medan respondent 3 vill fokusera på att eleven ska 
komplettera upp så många kurser som möjligt eftersom att det råder svårigheter att 
komplettera upp vissa kurser på Komvux.    

Elevhälsoteam möte 
Sverige kommun och landsting (2012, s.22) påstår att en insats skolorna gör för att ge 
eleverna ett individanpassat förhållningssätt där de går igenom stödinsatser för eleverna är 
genom elevhälsoteam möten (Sverige kommun och landsting, 2012, s.22) När denna 
skolpersonal tillsammans diskuterar eventuella lösningar medför det enligt Pluginnovation till 
att risken att eleverna ”hamnar mellan stolarna” mellan yrkespositionernas ansvarsområden 
minimeras. Detta då någon från skolpersonalen tar vid dessa möten ansvar för att någon från 
skolan ger eleven någon form av stödinsats baserat på dennes behov (Pluginnovation). Enligt 
Sverige kommun och landsting (2012, s.22) utförs elevhälsoteammöten av representanter från 
elevhälsoteamet, mentor och rektor. Enligt Socialstyrelsen, skolverket (2014, s.31) är studie- 
och yrkesvägledarna inte en naturlig del av elevhälsan. Både respondent 2 och 3 
gymnasieskolor genomför elevhälsoteammöten. Båda gymnasieskolorna har valt att studie- 
och yrkesvägledarna ska medverka i elevhälsoteammötena (Respondent 2 och 3). Vilket kan 
tolkas som att skolorna värderar studie- och yrkesvägledarens kompetens i elevhälsoteam 
möten samt att respondent 2 och 3 själva anser att det är värdefullt att vara med. Under 
elevhälsoteam mötet diskuterar de olika yrkesgrupperna elevens studiesituation. Elevernas 
studieresultat och frånvaro är två högt prioriterade ämnen att diskutera om. Detta diskuteras 
på grund av att personalen är medveten om att dessa faktorer är vanliga orsaker till avhopp 
samt att eleverna inte klarar av att få en gymnasieexamen (respondent 2 och 3).   

Väl informerat inriktningsval.  
På alla gymnasieprogram förutom vård och omsorgsprogrammet ska eleverna genomföra ett 
inriktningsval. Detta innebär att eleven läser ett kurspaket på 3-5 kurser med en specialisering 
inom programmet. Detta val kan ses som ett studie- och yrkesval. Detta eftersom 
inriktningsvalet kan avgöra om eleven blir behörig till framtida studier på universitetet eller 
en specifik yrkesinriktning (gymnasieguiden.se) För att eleverna ska göra ett välunderbyggt 
inriktningsval berättar respondent 2 att hen med några klasser I vissa program haft ”mini 
projekt”.  Hen hade under dessa ”mini-projekt” några lektionstillfällen där hen gick igenom 
inriktningarna med hjälp av gruppövningar och filmer. De fick i mindre grupper diskutera 
inriktningsvalen ex, vad ett visst yrke gör för någonting, vad som krävs för att bli det och om 
det finns någonting som inte är bra med valet. Syftet med dessa ”mini-projekt” var att de 
skulle känna sig trygga i sitt inriktningsval och veta vad valet innebär. I samband med detta 
hade även eleverna fått gå på studiebesök som lärarna hade anordnat. Respondent 2 skulle 
helst vilja göra detta ”mini-projekt” med alla elever hen har ansvar över i alla program och 
klasser men som hens elevunderlag ser ut idag räcker inte tiden till det. Detta koncept anser 
respondent 2 skulle kunna genomföras på både yrkesprogram och högskoleförberedande 
program (respondent 2). Detta är en förebyggande insats mot avhopp och att eleven får 
tillräckliga betyg för en gymnasieexamen eftersom att det förbättrar elevens förutsättningar att 
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göra väl underbyggt inriktningsval. Ett väl underbyggt inriktningsval kan öka elevens 
studiemotivation eftersom att eleven går en inriktning som resulterar i ett intresseområde som 
eleven vill lära sig eller yrke som eleven vill bli. Skolverket (2013, s.35) anser att studie- och 
yrkesvägledare bör ge eleverna kunskap om val som genomförs i gymnasieskolan men även 
framtida val. I inriktningsvalet bör alltså även eleven få kunskap om hur detta val påverkar 
framtida val. Vilket både respondent 2 och 3 uppger att dem ger till eleverna i samband med 
ett inriktningsval.   

Arbetsmarknaden 
Information om utbildningssystemet och arbetsmarknaden ökar elevernas kunskap om detta. 
Med denna kunskap kan eleverna sätta upp framtida mål. Ibland kan det behövas ett mål med 
sina studier för att ha motivation till att genomföra sina studier. Därför kan denna kunskap 
vara värdefull för att förebygga gymnasieavhopp samt att eleverna inte får tillräckliga betyg 
för att få en gymnasieexamen. Båda studie- och yrkesvägledarna från gymnasieskolan som 
medverkar i studien ansåg att det var viktigt att prata med eleverna om utbildningssystemet 
och arbetsmarknaden. Det var någonting de försökte prioritera men upplevde att de inte fick 
tillräckligt med tid till att utföra (respondent 2 och 3). Respondent 2 och 3 förutsättningar för 
att få komma ut och undervisa skiljer sig åt. Respondent 2 har bara undervisningstillfällen vid 
några enstaka tillfällen. Detta sker då i form av något som hen kallar för ”mini-projekt”. 
Vilket innebär att undervisningstillfällena sker genom några få tillfällen oftast vid tre till fyra 
tillfällen. Dessa ”mini-projekt” är däremot inte rutinmässiga och sker inte återkommande för 
programmen. Vilket respondent 2 påstår beror på ett för stort elevunderlag. Det förekommer 
därför skillnader mellan hens undervisningstillfällen mellan årskurser och program 
(respondent 2). Med detta menas att elever för samma program i samma årskurs men i skilda 
klasser inte får samma möjligheter till undervisning från sin studie- och yrkesvägledare. Det 
skiljer sig även åt från år till år. Medan respondent 3 brukar prioritera att vara ute i klass under 
samtliga program respondenten ansvarar över rutinmässigt varje gymnasieår men mest i 
årskurs 3. Detta eftersom elevernas behov av kunskap ökar ju närmare de kommer 
övergången mellan studier och arbete (respondent 3). Denna skillnad mellan respondent 2 och 
3 förutsättningar att undervisa beror främst på deras elevunderlag. Respondent 2 har ett större 
elevunderlag än respondent 3.  

Skolverket (2013, s.8) påpekar att studie- och yrkesvägledarnas insatser till eleverna bör 
omfatta undervisning, information och vägledningssamtal. Dessa insatser kan ses som ett 
pussel som tillsammans bildar en helhet över elevernas behov av insatser. Genom att det inte 
finns tillräckligt med tid enligt respondent 2 och 3 för undervisning medför det alltså att en 
pusselbit av deras insatser till eleverna saknas. Detta försvårar deras förmåga att ge de 
förebyggande insatser som krävs för att förebygga avhopp. För att förbättra respondenterna 
möjligheter till att få tid för undervisning i vägledning krävs det enligt respondent 3 mer än 
bara ett mindre elevunderlag. Studie- och yrkesvägledarna är enligt respondent 3 beroende av 
generösa lärare som prioriterar vägledning. Detta eftersom att studievägledning inte är ett eget 
ämne vilket medför att studie- och yrkesvägledarna är beroende av att fråga ämneslärare att få 
deras undervisningstid för att få undervisningstid med eleverna. Skulle vägledning bli ett eget 
ämne i skolan skulle det därför förbättra studie- och yrkesvägledarnas förutsättningar att få tid 
till undervisning (respondent 3). För att studie- och yrkesvägledarna ska kunna ge alla tre 
pusselbitar som krävs för att kunna förebygga avhopp krävs det alltså att studie- och 
yrkesvägledarna får mer tid genom ett mindre elevunderlag samt att vägledning blir ett eget 
ämne.  



18 
 

Genom att studie- och yrkesvägledarna får bestämma själv över sina insatser till eleverna ser 
deras metoder annorlunda ut för hur de väljer att arbeta med utbildningssystemet och 
arbetsmarknaden.. Respondent 2 berättar att hen brukar ha ”Mini-projektet” som handlar om 
att söka jobb. Då får eleverna bland annat lära sig skriva personligt brev och cv. Elevernas cv 
används sedan i samband med att lärare fixar praktikplatser. Det personliga brevet bedöms av 
svensklärare. Respondent 2 får läsa elevernas personliga brev och cv vilket innebär att 
respondent 2 får en inblick i varje enskild elevs situation. Denna kunskap kan underlätta för 
att stöda eleverna att bygga upp framtidsplaner relaterade till studier och yrken (respondent 
2). Respondent 3 berättar att respondent 3 brukar använda sig av bland annat förebilder från 
utbildnings och arbetsmarknaden. Respondent 3 strävar efter att eleverna ska få kunskap om 
det egna yrkesfältet, kunskap om yrken utanför det egna yrkesfältet samt olika 
utbildningsvägar efter gymnasiet. Enligt Sverige kommun och landsting (2012, s.24) är det 
viktigt att samverka med arbetslivet för att eleverna ska kunna förstå sambandet mellan sina 
studier och arbetslivet. Eleverna förstår då syftet med sina studier bättre och får därför en 
bättre studiemotivation (Sverige kommuner och landsting, 2012,s.24). Respondent 3 prioritet 
att anordna så att eleverna får kunskap om arbetslivet genom att höra förebilder i det egna 
yrkesfältet är alltså i enighet med vad forskning pekar på behövs för att förebygga avhopp.  

Respondent 3 poängterar att studievägledning är hela skolans ansvar och att ämneslärare 
därför borde bli bättre på att relatera till hur deras ämne är kopplat till yrken. Respondent 3 
hävdar även att respondent 3 skulle kunna ha en handledarroll till läraren i detta. Även 
Skolverket (2013, s.27) anser att ämneslärare bör relatera sitt ämne med arbetslivet för att visa 
relevansen i ämnet samt hur det kan komma i användning i arbetslivet (skolverket, 2013,s27). 
Enligt skolverket bör lärare ha undervisning om arbetslivet men studie- och yrkesvägledare 
ska bidra med specialistkunskaper de har i sin yrkesposition (skolverket, 2013,s25). 
Respondent 3 åsikter om att lärare borde bli bättre på att koppla sitt ämne till arbetslivet 
stämmer alltså väl överens med Skolverket (2013, s.27) åsikter. Även åsikten om att 
respondent 3 kan vara handledare för detta stämmer väl överens med skolverkets (2013, s.25) 
åsikter. 

Respondent 2 och 3 arbete med att förebygga gymnasieavhopp och att eleverna inte uppnår 
tillräckliga betyg för att få en gymnasieexamen är omfattande när det kommer till 
studieresultat relaterade insatser. Respondent 2 och 3 metoder i insatserna skiljer sig till en 
viss del åt. Trots att metoderna skiljer sig åt är insatserna i stort sett i enighet med varandra.  
 Likheterna i Respondent 2 och 3 insatser till eleverna är att de granskar elevers studieplaner, 
stöder elever med att strukturera upp kompletteringar av kurser samt medverkar på 
elevhälsoteammöte. Både respondent 2 och 3 genomför undervisning i utbildningssystemet 
samt arbetslivet. Det som skiljer är att respondent 2 genomför ”mini-projekt” för att eleverna 
ska få ett välinformerat inriktningsval. Respondent 3 ger däremot eleverna information om 
inriktningsval. En annan skillnad mellan respondent 2 och 3 insatser för att förebygga avhopp 
är att respondent 3 samverkar med arbetslivet. 

Trivsel i skolan  
Vid samtal med elever som hoppar av handlar ofta studie- och yrkesvägledarna som 
medverkar i gymnasieskolans verksamhet i studien ofta om bakomliggande orsaker riktat till 
ämnet trivsel. Det kan handla om att eleverna inte trivs på programmet och därför vill göra ett 
byte. Studie- och yrkesvägledarna vill däremot få djupare kunskap i vad denna otrivsel 
handlar om (respondent 2 och 3). Enligt Temagruppen unga i arbetslivet (2013, s.12) har ofta 
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mobbning som är en vanlig indikator till avhopp ett tydligt samband med att eleven trivs. 
Loven, (2015, s.271) hävdar dessutom att om en elev inte trivs i skolan medför det ofta till att 
eleverna avviker från skolan. Vilket resulterar i en hög frånvaro. Detta kan resultera i att 
eleven inte klarar av att uppnå kursmålen i flera kurser vilket kan medföra att eleven inte får 
en gymnasieexamen. Detta är någonting som respondent 2 är medveten om i sina samtal om 
bakomliggande orsaker till otrivsel vid samtal om avhopp. Därför ställer respondent 2 frågor 
om hur eleven trivs i klassen vid samtalet respondent 2 har med elever vid avhopp. 
Respondent 2 brukar då påtala för eleven att om mobbning sker är det värdefull information 
för skolan att ta del av så att åtgärder kan sättas in för att motverka detta. Eleverna brukar 
dock oftast inte enligt respondent 2 berätta att de är mobbade. Respondent 2 poängterar att 
resontent 2 inte vet hur ärliga svar elever ger i den frågan. Även fast Friends sammanställt hur 
skolor bör agera vid mobbning påvisar Lovéns (2015, s.288) forskning på att skolan behöver 
en stor attitydförändring kring elever som är mobbade.  Skolan ofta på mobbarens sida genom 
att påpeka att det är mobbaren som tål för lite. De lägger skuld på den enskilde eleven som 
blir mobbad istället för att själva ta på sig skulden eller lägga skuld på mobbaren (Lovéns, 
2015, s.288). Enligt respondent 1 är det vanligt att de elever som hoppar av gymnasiet har en 
bakgrund av att de blivit mobbade. Hur eleverna blir bemötta i detta beror enligt respondent 1 
på vilken skola eleverna går på. Enligt respondent 1 följer de kommunala gymnasieskolorna 
samma stadgar och har likande rutiner för att motverka mobbning.  Respondent 1 hävdar att 
de kommunala gymnasieskolorna är bättre på att motverka mobbning och psykisk ohälsa än 
de fristående skolorna (respondent 1). I de gymnasieskolor där respondent 2 och 3 arbetar 
söker eleven inte upp studie- och yrkesvägledaren för att prata om psykisk hälsa och 
mobbning utan då vänder de sig istället med det ansvarsområdet ex, en kurator eller elevens 
mentor. Respondent 3 berättar att när respondent 3 ibland upptäcker mobbning under sina 
informationstillfällen i klasserna brukar respondent 3 ta upp det med mentor. Respondent 3 
brukar även nämna det i elevhälsoteam möten för att diskutera ärendet. Där kan det ibland 
komma fram att fler har uppmärksammat det. Vid detta möte diskuteras eventuella lösningar. 
Kurator får då ofta ansvar att motverka mobbningen och använder sig av särskilda etablerade 
program. Dessa särskilda program är riktade mod de som mobbar (respondent 3). Båda studie- 
och yrkesvägledarna som medverkar i studien förtydligar dock att deras ansvarsområde är 
studie- och arbetslivsrelaterade frågor och att de inte har något stort ansvar för att motverka 
mobbning. Detta ansvar ligger på mentor eller kurator. Vilket innebär att de hänvisar elever 
vidare till dessa yrkespositioner i fall om denna problematik skulle förekomma. De nämner 
även att det är mentor som ska agera mot mobbning i klasserna och bidra till en bra 
sammanhållning i klasserna. Enligt Friends har studie- och yrkesvägledare genom 
”handlingsplikten” skyldighet att agera när de upptäcker att mobbning sker. Respondent 2 och 
3 har alltså en skyldighet att agera när de upptäcker mobbning. Vilket de båda gör. Däremot 
menar de på att vidare insatser mot mobbning ska utföras av mentor eller kurator. Precis som 
respondent 1 påstår är det inte någon större skillnad mellan förhållningsättet från studie- och 
yrkesvägledarna för att motverka mobbning. Båda har åsikter om att skolan ska agera mot 
mobbarna och inte ge eleven skulden. Vilket skiljer sig åt från vad Lovén (2015, s.288)  
studie. I Lovéns (2015, s.288) studie skylde gymnasieskolan ifrån sitt ansvar på den enskilde 
eleven.  

WATCH 
Ingen av studie- och yrkesvägledarna använder sig idag av WATCH – 
gruppvägledningsprogram. De båda studie- och yrkesvägledarna uttrycker att annan 
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skolpersonal har bättre utbildning, erfarenheter samt ett ansvar för många av de ämnen som 
WATCH- programmet berör som inte de som studie- och yrkesvägledare har. Birgisdóttir m.fl 
(2015, baksida) poängterar att genomförandet av Watch- gruppvägledningsprogram kan 
betraktas som en kompetenshöjning av studie-och yrkesvägledare yrket på grund av dess 
struktur och innehåll. Med detta kan tolkas som att studie- och yrkesvägledare har den 
kompetens som behövs för att hålla i gruppvägledningsprocesser men inte i ämnena. 
Utförandet ger därför mer kunskap om ämnena. Respondent 2 vill få mer 
kompetensutveckling om hur man kan tänka och agera för att arbeta förebyggande med 
gymnasieavhopp. Respondent 2 nämner även att rutiner kring hur man ska agera för att 
förebygga gymnasieavhopp behöver förbättras (respondent 2). Det är däremot mer troligt att 
studie- och yrkesvägledarna skulle kunna använda sig utav övningarna i andra sammanhang 
än i WATCH- programmet exempelvis i vägledningssamtal eller klassundervisning. 
WATCH-programmet är ett gruppvägledningsprogram främst för att förebygga 
gymnasieavhopp men programmet kan även användas i andra sammanhang  (Birgisdóttir, 
2015,s baksida). Respondent 3 nämner dessutom under intervjutillfället att respondent 3 vill 
bli bättre på att ge eleverna hemuppgifter i form av små övningar som eleven kan genomföra 
(respondent 3). Vilket kan tolkas som att om respondent 3 hade haft kunskap om övningar i 
WATCH-programmet skulle de kunna användas i vägledningssamtal.  

I samtal med eleverna brukar respondent 3 prata om irrationella tankar om elevernas självtillit 
i sina studier. Eleven brukar ha irrationella tankar om att inte tro sig klara av skoluppgifter 
även fast eleven klarat av liknande moment tidigare. Då brukar respondent 3 utmana elevens 
irrationella tankars rimlighet och försöka påvisa vad eleven har lyckats med tidigare 
(respondent 3). I boken ”Watch – En handbok i gruppvägledning” – skriven av Birgisdóttir 
m.fl (2015, s.86) finns tydliga gruppövningar som vägledare bör använda sig av i 
genomförandet av WATCH-programmet. När dessa ämnen berör irrationella tankar handlar 
det bland annat om att prata med eleven om antagandet till den irrationella tanken rimlighet, 
när elev tänkte så för första gången samt vad det beror på att eleven tror att den irrationella 
tanken är sann (Birgisdóttir m.fl, 2015, s.86). Detta går alltså hand i hand med det respondent 
3 berättar att respondent 3 pratar med eleven om. För respondent 3 skulle dock elevernas 
irrationella tankar vara studieinriktade och handla om elevens självtillit till sina studier 
(Respondent 3).  

Respondent 3 påpekar även att det är viktigt att studie- och yrkesvägledare har förmåga till att 
kunna framhäva elevernas bra egenskaper (Respondent 3). Det finns övningar i Watch 
gruppväglednings handbok som omfattar elevers styrkor och svagheter. Då genomför eleverna 
övningar om vilka egenskaper som passar bäst eller sämst in på elevernas egenskaper samt i 
vilka situationer man har nytta av sina egenskaper (Birgisdóttir m.fl, 2015, s.121). Det handlar 
alltså om att framhäva elevens bra egenskaper och när man kan använda sig av dem. Även 
Respondent 2 skulle kunna använda sig av denna övning vid klassundervisning i klass i hens 
”mini-projekt” om att söka jobb. Denna övning kan tolkas vara relaterad till att skriva 
personligt brev och intervju. Detta då personligt brev och intervju handlar om att kunna 
marknadsföra sig själv. För att elever ska kunna marknadsföra sig själv krävs det att eleven 
vet sina bra egenskaper och kunna framföra när de är bra i yrket eleven söker.  

Respondent 3 berättar även i intervjutillfället att hen ibland har vägledningssamtal som berör 
elevernas livsstil. Hen kan ha uppmärksammat under vägledningssamtalet att eleven ser trött 
ut och sedan för att få reda på bakomliggande orsaker till tröttheten frågat hur elevens livsstil 
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ser ut och faktorer som påverkar elevens livsstil. Respondent 3 frågar då eleven frågor om 
elevens sömn, kost, vad de gör när de kommer hem osv (respondent 3). WATCH -
gruppvägledningshandbok behandlar övningar om elevers livsstil som skulle kunna användas 
som stödmaterial i det här sammanhanget. Då det behandlar övningsmaterial om att prata om 
olika livsstilar samt vilka faktorer som påverkar individers livsstilar(Birgisdóttir, 2015, s.99-
102.). Respondent 3 skulle med andra ord kunna använda sig av övningar som berör livsstil 
från WATCH-programmet i vägledningssamtal.  

WATCH gruppvägledningsprogram behandlar även ämnet ”Att ta beslut” samt ”framtiden”. 
Dessa ämnen handlar om att eleven ska bli medveten om att det finns olika sätt att ta sig till 
ett mål samt att det är viktigt att planera inför framtiden. (Birgisdóttir, 2015, s.134, 142) Det 
finns olika sätt att prata med elever om att ta beslut och göra framtidaval men detta gör både 
respondent 2 och 3 i sina insatser till eleverna. De ger eleverna bland annat kunskap om 
utbildningssystemet och arbetsmarknaden för att eleverna ska bli medvetna om sina framtida 
karriärmöjligheter. Vilket går i enlighet med WATCH-gruppvägledningsprogram. 

Insatser som är utöver aktuell forskning som studie- och 
yrkesvägledarna utför 
Förutom studie- och yrkesvägledarnas insatser som genomförs som är kopplade till frånvaro, 
låga studieresultat eller trivsel utför studie- och yrkesvägledarna även insatser som är kopplat 
till att eleverna ska få ett välunderbyggt gymnasieval. Detta kan handla om att respondent 2 
har samtal med förälder och elev som inte är överens om avhoppet för att reda ut 
bakomliggande orsaker till deras konflikt. Detta genomförs för att respondent 2 har erfarenhet 
av att elevernas föräldrar bär på mycket oro som kan påverka elevens beslut. Detta handlar 
ofta om att eleven har valt ett gymnasieprogram efter sina föräldrars önskemål men eleven 
upplever att eleven har gjort ett felval. Eleven vågar då inte göra ett nytt gymnasieval på 
grund av förälderns oro över det nya valet. Därför anser respondent 2 att det är viktigt att 
träffa både förälder och elev tillsammans för att reda ut oklarheter kring detta. Om eleven får 
gå på ett gymnasieprogram där elevens känner sig intresserad av kan det medföra att eleven 
studiemotivation ökar. Eftersom att gymnasieämnena blir anpassade efter elevens 
intresseområde (respondent 2). Därför för att förebygga att elever inte får tillräckliga betyg för 
att få en gymnasieexamen kan det därför vara fördelaktigt om eleven genomför ett 
programbyte.  

När studie- och yrkesvägledaren från gymnasieskolorna får kunskap om att eleven vill hoppa 
av så hänvisar studie- och yrkesvägledaren eleven till Ungdomstorget och arbetsförmedlingen 
i umeå. Då bjuder dessa aktörer in elev och föräldrar till ett samtal där de tillsammans 
samverkar för att ge eleven ett perspektiv på hur det ser ut på arbetsmarknaden för en elev 
som hoppar av. Detta genomförs för att eleven ska genomföra ett väl underbyggt avhopp. 
Men en del av eleverna har redan bestämt sig för att hoppa av och samtalet med 
Ungdomstorget och arbetsförmedlingen ger då ingen vidare effekt på dessa ungdomar 
(respondent 1 och 2).   
 
SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Studiens relevans till studie- och yrkesvägledarpositionen.  
Studien är mycket relevant för studie- och yrkesvägledare eftersom att det inte finns särskilt 
mycket aktuell forskning som beskriver vilka insatser studie- och yrkesvägledare kan ge 
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eleverna för att förebygga gymnasieavhopp. Eftersom att studie- och yrkesvägledare ska 
planera sina insatser själv kan det vara svårt att veta vilka insatser som kan ges till eleverna, 
särskilt om studie- och yrkesvägledaren inte är påläst i forskning eller inte har erfarenhet. 
Studien kan ge nyexaminerade studie- och yrkesvägledare samt verksamma studie- och 
yrkesvägledare idéer för hur de kan bedriva sin yrkesroll som studie- och yrkesvägledare. 
Studien kan även ge annan skolpersonal exempelvis rektorer en större förståelse över vilka 
förebyggande insatser studie- och yrkesvägledare kan ge till sina elever för att minska avhopp 
samt att eleverna inte uppnår tillräckliga betyg för en gymnasieexamen.    

Friheten i yrket 
Båda studie- och yrkesvägledarna som medverkar uppgav att det fanns för lite tid för att 
kunna utföra de insatser som de ville utföra till eleverna för att förebygga avhopp. På grund av 
att tid styr studie- och yrkesvägledarnas förutsättningar för att ge eleverna förebyggande 
insatser så pass mycket kan frågan ställas över hur fria studie- och yrkesvägledare egentligen 
är i att bestämma vilka insatser som ges. Respondent 2 uppger att det är svårt att hinna med 
forskning bland arbetsuppgifterna. Även fast studie- och yrkesvägledares insatser ska vara 
vetenskapligt grundande finns det alltså inte tid för forskning i arbetet. Det kan därmed även 
ifrågasättas vilken betydelse aktuell forsknings har för studie- och yrkesvägledaryrket. Även 
fast WATCH-programmet finns för att förebygga avhopp upprättade ingen av respondent 2 
och 3 programmet. Det kan tolkas som att ingen av dem hade kunskap om att programmet 
exciterade eller som att de inte tyckte att det var relevant och värt att prioritera eftersom att 
andra yrkespositioner bland skolpersonal har ansvar för  ämnena i WATCH-programmet.  

Det är viktigt att poängtera att studie- och yrkesvägledarnas förutsättningar till att ge eleverna 
förebyggande insatser mot avhopp och de elever som inte uppnår en gymnasieexamen 
behöver förbättras för att det ska ske med god kvalitet. Många av de insatser som respondent 
2 utförde var inte rättvist fördelad bland hens elever. Detta behöver inte betyda att respondent 
2 har valt att det ska vara så. Utan respondent 2 har inte de förutsättningarna i sitt arbete. Det 
går inte att genomföra med ett elevunderlag på 500-600 elever.  

Både respondent 2 och 3 ville dessutom utföra mer undervisning men dessa förutsättningar 
går inte när studie- och yrkesvägledare måste be om lov till ämneslärare. De blir då beroende 
av hur denna ämneslärare prioriterar vägledning. De flesta ämneslärare prioriterar dessutom 
givetvis sitt ämne före vägledning. Vilket innebär att om det inte finns tidsutrymme för den 
läraren att utföra den undervisning den läraren vill så prioriterar vägledningsinsatser bort.  

Genom undervisningstillfällen och mindre projekt i klasserna uppger respondenterna att de lär 
känna eleverna. Att lära känna eleverna kan vara betydelsefullt för att kunna förebygga 
gymnasieavhopp eftersom att studie- och yrkesvägledaren får möjlighet till att bygga upp en 
relation med eleverna. När eleverna upplever att de har en relation till studie- och 
yrkesvägledaren kan de lättare öppna upp sig. Det underlättar för studie- och yrkesvägledaren 
att få  mer ärliga och utförliga svar om bakomliggande orsaker till avhoppet vid samtal som 
hålls när eleven vill hoppa av. Då kan vanliga indikationer om trivsel ex, mobbning lättare 
komma fram.  Det kan bli svårt att skapa en personlig relation till eleverna om inte studie- och 
yrkesvägledarnas ges möjlighet till undervisningstillfällen. Vilket kan bidra till en dålig 
kvalité på studievägledningen. Vilket även omfattar insatser för att förebygga avhopp. För att 
mer undervisningstillfällen ska bli möjligt krävs ett mindre elevunderlag. Studie- och 
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yrkesvägledare ska inte nöja sig med att ha en hanterbar situation. Studie- och 
yrkesvägledningen ska ske med kvalité.  

Möjligheter i studien att uppnå studiens syfte och frågeställningar  
Respondenterna består endast av två respondenter från den kommunala verksamheten i Umeå. 
Vilket innebär att inga generella slutsatser kan dras från studien. För att mer generella 
slutsatser ska kunna dras behövs ett större underlag. Det skulle även vara att föredra om 
studien skulle omfatta fler orter och studie- och yrkesvägledare från både privata och 
kommunala gymnasieskolor för att få mer kunskap om vilka insatser studie- och 
yrkesvägledare kan ge eleverna för att förebygga avhopp och att elever inte uppnår tillräckligt 
mycket betyg för att uppnå en gymnasieexamen. Denna studie skulle behöva undersökas på 
en högre nivå en ett examensarbete eftersom att det inte finns särskilt mycket forskning i 
ämnet samt att politikerna vill prioritera studie- och yrkesvägledarnas insatser för att 
förebygga avhopp. Däremot har den här studien resulterat i en större förståelse över två 
studie- och yrkesvägledare för den kommunala verksamheten i umeå förebyggande insatser 
vilket var syftet med studien. Alla studie- och yrkesvägledare i umeå kommun bestämmer 
själv för hur de vill bedriva insatserna för att förebygga gymnasieavhopp. Vilket innebär att 
svaren som respondenterna gav kan se olika ut beroende på vilken studie- och yrkesvägledare 
som medverkar. 

Forskningsfråga 1 om hur studie- och yrkesvägledare identifierar elever som är i riskzon för 
att hoppa av eller inte uppnå en gymnasieexamen har gått att få svar på. Umeå kommun har 
nyligen kartlagt bakomliggande orsaker till elevernas avhopp vilket är i enighet med vad 
forskning säger att kommuner ska göra. Däremot tyder forskning att utifrån detta ska 
kommunen sätta upp mål som rektor sedan ska använda sig av för att planera vilka 
förebyggande insatser som ska genomföras. Detta är inte någonting som umeå kommun har 
genomfört vilket resulterar i att det inte finns en verksamhetsplan för studie- och 
yrkesvägledare över hur och vilka förebyggande insatser ska bedrivas. Studie- och 
yrkesvägledarna ska bestämma själva över sina insatser. Studie- och yrkesvägledare 
identifierar elever som är i riskzon till att hoppa av eller inte får tillräckliga betyg för att 
uppnå en gymnasieexamen från varningssignaler från mentor, tidigare skola samt elevens 
studieplan.   

Även forsknings fråga 2 om på vilket sätt studie- och yrkesvägledarnas insatser är anpassade 
efter aktuell forskning om avhopp har blivit besvarad. Studie- och yrkesvägledarna har olika 
åsikter om hur vida man ska använda sig av forskning för att förebygga avhopp. Även om 
respondent 3 inte anser sig behöva forskning för att kunna utföra förebyggande insatser är 
insatserna anpassade efter vanliga indikationer till avhopp. Respondent 3 har andra 
informationskällor än forskning och är därför medveten om hur man kan arbeta förebyggande 
med avhopp samt vilka bakomliggande faktorer som kan vara bra att anpassa sina insatser 
mot. Även fast respondent 2 läser forskning i ämnet och respondent 3 inte gör det var bådas 
insatser anpassade efter vanliga indikationer till avhopp som är vanliga att studie- och 
yrkesvägledare arbetar med. Utifrån detta kan slutsatsen göras att studie- och yrkesvägledare 
kan anpassa sina insatser till vanliga problem hos eleverna utan att de behöver läsa aktuell 
forskning ifall om de tar till sig kunskapen på annat sätt. 

Det framkom i intervjuerna att ingen av studie- och yrkesvägledarna använde sig av WATCH- 
gruppvägledningsprogram för att förebygga avhopp. WATCH-programmet kan utföras av 
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Studie- och yrkesvägledare, psykolog, socionom eller annan personal. Utifrån studie- och 
yrkesvägledarnas attityd till ämnena i WATCH-programmet bör det utföras av någon av de 
andra yrkeskategorierna. Däremot skulle en studie- och yrkesvägledare kunna vara 
gästföreläsare i ämnen om att göra val samt planer inför framtiden. Detta eftersom att studie- 
och yrkesvägledares yrkesposition har bättre kunskap om detta än de övriga 
yrkespositionerna.  

En annan slutsats om WATCH-programmet är att det borde med fördel ges till alla elever 
eftersom att respondent 1 påstår alla elever kan vilja hoppa av gymnasiet eller riskera att inte 
klara av att få tillräckliga betyg för att få en gymnasieexamen. Detta omfattar även de 
högpresterande eleverna.  

För att besvara syftet och forskningsfrågorna var det onödigt att intervjua 
arbetsmarknadskonsulenten som arbetar med avhopp. Det hade räckt med att intervjua endast 
de två studie- och yrkesvägledarna som arbetar i gymnasieskolans verksamhet. Däremot gav 
intervjun med arbetsmarknadskonsulenten som arbetar med avhopp en djupare förståelse för 
bakomliggande faktorer till avhopp i de kommunala skolorna Umeå. Men för att besvara 
syftet behövdes inte intervjun ha genomförts.  

Fortsatt forskning i ämnet.  
Studien är ur ett perspektiv från studie- och yrkesvägledare ett annat perspektiv som skulle 
kunna vara relevant att undersöka för att ta reda på vilka förebyggande insatser studie- och 
yrkesvägledare bör utföra är ur elevernas perspektiv. Eleverna kan ha andra åsikter än studie- 
och yrkesvägledarna  har om vilka insatser som studie- och yrkesvägledarna bör bli utförda. 
 De studier som redan finns i ämnet är oftast relaterade till skolans insatser och fokuserar inte 
på studie- och yrkesvägledarens insatser.   

Det framkommer inte hur studie- och yrkesvägledarens verksamhetschef och rektor värderar 
och prioriterar studie- och yrkesvägledarens insatser med att förebygga gymnasieavhopp. Det 
framkommer inte heller hur rektor och verksamhetschef påverkar studie- och yrkesvägledares 
förebyggande insatser. Detta borde undersökas närmare genom intervjuer med dessa samt 
studie- och yrkesvägledare.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
Frågor till gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare 

Varningssignaler 
- Vilka varningssignaler har du erfarenhet av att eleverna visar innan de hoppar av? 
- Hur arbetar du med varningssignaler? 

Orsaker till avhopp 
- Vilken erfarenhet har du är de vanligaste orsakerna till att ungdomar hoppar av? 

Planering av insatser 
- Hur planerar du dina insatser?  
- Vilka styrdokument, riktlinjer och strategier använder du dig av? 

Elever som inte uppnår en gymnasieexamen trots genomförd studietid. 
- Hur ser dina förebyggande insatser ut gällande elever som går kvar på gymnasieprogrammet 
men inte uppnår en gymnasieexamen? 
- Vilka varningssignaler sänder dessa elever ut? 
- Hur arbetar du med dessa varningssignaler?  

Resurser 
- Tycker du att det finns tillräckliga resurser för förebyggande insatser i ditt arbete med elever 
för att förhindra gymnasieavhopp? 
- Tycker du att det finns tillräckliga resurser för förebyggande insatser i ditt arbete med elever 
för att motverka att elever inte uppnår en gymnasieexamen.  

Utvecklingsmöjligheter 
- Hur skulle du vilja arbeta för att förebygga avhopp? 
- Vad ser du för hinder för att ge de förebyggande insatser som du skulle vilja? 

Kompetensutveckling 
- Får du kompetensutveckling i att förebygga avhopp? 
- Behöver du kompetensutveckling i ämnet? 
- Hur mycket läser du forskning i ämnet? 
- Hur mycket använder du forskning i dina insatser för att förebygga avhopp? 

 
 

 



 
 

Frågetabell om: studie- och yrkesvägledarnas insatser i gymnasiet 
(användes som till samtliga respondenter vid intervjutillfället) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne Anser du att syv arbetar med 
detta? Hur? 

Skulle du vilja att syv 
arbetar med  detta, hur? 

Studieresultat – låga betyg   

Frånvaro 
 

  

Studievanor, förhalning, studieteknik 
 

  

Självkännedom, självrespekt   

Låg självtillit till studier 
 

  

Hälsa, Livsstil 
 

  

Mobbning 
 

  

Stress 
 

  

Oro 
 

  

Kunskap om valalternativ 
 

  

Kunskap om utbildningssystemet 
 

  

Framtiden – val 
 

  

Bemötande 
 

  

Kartlägga orsaker till gymnasieavhopp 
 

  

Vänner/familj  
 

  

Arbetsmarknad 
 

  



 
 

Frågor till syv som arbetar med avhopp 

Orsaker bakom avhopp 

- Vad är vanligaste orsaken?  
- Hade orsaken kunnat förebyggas av gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare?  

förebyggande insatser 

- Vilket behov finns av insatser från studie- och yrkesvägledare? 
- Tycker du att behovet tillfredsställs i dag av gymnasieskolans studie- och 

yrkesvägledare?, Vad tycker du behöver utvecklas i studie- och yrkesvägledarnas 
insatser?  

- Tycker du att det finns tillräckligt mycket resurser för att förebygga gymnasieavhopp?  

Kompetensutveckling 

- Vilken kompetens anser du syv har för att arbeta förebyggande? 
- Vilken kompetensutveckling anser du att de behöver mer av för att kunna arbeta 

förebyggande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 – mall för intervjuresultat 
Ämne/insatser Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
Identifiera potentiella 
avhoppare 

   

Frånvaro    
Låga studieresultat    
Trivsel    
Studievanor, 
förhalning, studieteknik 

   

Självkännedom, 
självrespekt 

   

Låg självtillit till studier    
Hälsa, Livsstil 
 

   

Stress    
Oro    
Kunskap om 
valalternativ 

   

Kunskap om 
utbildningssystemet 

   

Framtiden – val    
Bemötande    
Kartlägga orsaker till 
gymnasieavhopp 

   

Vänner/familj     
Arbetsmarknad    
Övrigt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Struktur för WATCH- gruppvägledningsprogram  
Träff ämne Mål/syfte 

1 Introduktion Lära känna varandra, kunskap om programmets syfte, innehåll,  
gruppens regler och förväntningar. 

2 Studievanor – 
planera din tid 

Få en förståelse över hur mycket tid de ägnar sina studier. De får 
kunskaper och metoder för att kunna organisera och planera sina 
studier. 

3 Stress Få kunskap om stress, hur man kan hantera stress samt kunskap om 
strategier för att minska stress. 

4 oro Få redskap till att behärska eller undvika irrationella tankar samt lära 
sig strategier för att hantera dem. 

5 Förhalning Förstå vad förhalning innebär, strategier för hur man kan hantera 
förhalning. 

6 Livsstil Diskutera vad en positiv och en negativ livsstil är, bli medveten om 
sin egen livsstil  

7 Studieteknik – 
att anteckna 

Förklara vad Anteckningsteknik är och dess fördelar samt få 
kunskaper om strategier för att förbättra sin Anteckningsteknik.  

8 vänner Diskutera värdet av vänskap, kompisars grupptryck, reflektera över 
sin egen påverkan av grupptryck samt kunna se sig själv i ett socialt 
sammanhang.  

9 Mina styrkor 
och svagheter 

Bli medveten om sina egenskaper samt reflektera över sina styrkor 
och svagheter. Eleverna får också en förståelse över sin egen roll i ett 
socialt sammanhang samt diskutera de egna förmågorna i relation till 
framtidaval. 

10 Hälsa Lyfta frågor om hälsa, kost, näring och motion och få information om 
detta.  

11 Internet Diskutera positiva och negativa aspekter av att använda internet. Öka 
medvetenheten om användningen av internet och uppmärksamheten 
på hur vi påverkas. 

12 Att göra val Strategier för att göra val, Att stödja deltagarna i förståelsen av, att de 
har förmågan och kraften att göra genomtänkta och realistiska val.  

13 Självrespekt Reflektera över betydelsen om att tycka om sig själv. Hjälpa 
deltagarna att förstå att de har styrkan att göra val och att de kan lära 
sig olika sätt att förbättra sin självuppfattning.  

14 Framtiden Utarbeta en framtidsplan där ett av målen ska kunna uppfyllas.  

15 Uppföljning Få information om utbildningar, vägar och steg att använda sig av 
inför framtiden. Göra ett val i anslutning till deras tänkta framtida 
utbildning eller arbete.  

(Birgisdóttir, 2015, s. 33 56, 71, 75, 84, 91, 105, 111, 119, 126, 131, 135, 139, 143, 149) 

 



 
 

 

Bilaga 4. Information om gymnasiestudier 
Struktur för kurser i gymnasiet 

Eleverna på gymnasiet läser olika kurser beroende på om de går ett högskoleförberedande 
program eller yrkesprogram. Det är även skillnader för vilka kurser elever läser beroende på 
vilket program de går.  

I gymnasiet läser elever kurser som har ett visst antal gymnasiepoäng som styrs av vilken 
omfattning kursen är. Alla program läser 2500 gymnasiepoäng under 3 år. Dessa 
gymnasiepoäng är fördelade enligt följande; (Anter Agneta, 2014, s.8-10) 

Ämnen i gymnasiet Poäng för 
Högskoleförbere-
dandeprogram 

Poäng för 
yrkesprogram 

Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 600 
Karaktärsämnen (programgemensamt, inriktning, programfördjupning) 950-1100 1600 
Individuellt val 200 200 
Gymnasiearbete 100 100 

(Anter Agneta, 2014, s.10) 

Gymnasiegemensamma ämnen: Ämnen ska ingå i samtliga nationella program.  
Karaktärsämnen: kurser som är specialiserade mot det program eleverna läser.  
Individuellt val: Frivilligt val bland de kurser skolan erbjuder.  
Gymnasiearbete: En uppsatts som ska vara inriktat mot de program eleven läser (Anter Agneta, 2014, s.8-10).  

Karaktärsämnen: 
Programgemensamma ämnen: De kurser alla elever på programmet läser 
Inriktning: Ett paket bestående av 3-5 kurser för att specialisera sig inom yrkesbranchen ex, för Bygg- och 
anläggningsprogrammet kan eleverna bland annat välja inriktning mellan målare eller byggnadssnickare. 
Programfördjupning: valbara Kurser som ska specialisera inom ett visst kursområde. Kurser man får välja beror 
på vilket program eleven läser (Gymnasieguiden.se B). 

Krav för en gymnasieexamen.  
För att eleverna ska få en gymnasieexamen krävs följande;  

”Högskoleförberedande examen” 
- Läst kurser för 2500 p och av dessa ha 2250 p godkända betyg 
- Minst betyg E i följande kurser: Svenska (eller svenska som andraspråk 1-3, Engelska 5, 6, 
Matematik 1, Gymnasiearbete 100p  

Yrkesexamen 
- Läst kurser för 2500 p och av dessa ha 2250 p godkända betyg 
- Minst betyg E i följande kurser: Svenska (eller svenska som andraspråk 1, Engelska 5, 
Matematik 1, Gymnasiearbete 100p, 400p godkända programgemensamma ämnen 
(Gymnasieguiden.se A). 

 


