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SAMMANFATTNING 
 
Studien syftar till att beskriva och analysera anledningar till studieavbrott från gymnasieskolan 
samt hur studie- och yrkesvägledningen är organiserad respektive kan utvecklas för att 
förebygga studieavbrott. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
rektorer och studie- och yrkesvägledare, verksamma vid sju olika kommuner i norra Sverige. 
Studien visar att ohälsa och felval är de främsta anledningarna till studieavbrott och att 
anledningarna anses ligga på individnivå. Det förebyggande arbetet på skolorna sker främst 
reaktivt, alltså när det finns en elev som är på väg att avbryta sina studier. Det finns generellt 
sett varken en plan, utvärdering eller uppföljning av arbetet. Resultatet visar att alla de 
förbättringsförslag som förs fram återfinns på verksamhetsnivå. Informanterna önskar tydliga 
dokumenterade arbetssätt, ökat samarbete genom att integrera vägledning i hela skolan samt 
mer tid för studie- och yrkesvägledning för att utveckla det förebyggande arbetet. Slutsatserna 
är att om gymnasieskolan ska kunna minska studieavbrotten så behöver de arbeta mer proaktivt 
än reaktivt. För att undvika det reaktiva arbetet behöver skolorna kartlägga anledningar för att 
kunna utarbeta en plan för arbetet, utvärdera och revidera planen kontinuerligt. Dessutom 
behöver skolorna utveckla samarbetet med grundskolan och det omgivande samhället. Med 
andra ord bygga upp en fungerande verksamhet där skolan främst fokuserar på vad de kan göra 
för individen och inte hur individen bör anpassa sig till skolan. 
 
 
Nyckelord:  studieavbrytare,  dropouts,  avhopp,  vägledning,  proaktivt  arbete   
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INLEDNING 

Problematiken med studieavbrott från gymnasieskolan har varit mycket uppmärksammad i 
Sverige de senaste åren. Gymnasieskolan är än så länge en frivillig skolform, men i princip alla 
elever från svensk grundskola går vidare till gymnasieskolan - ungefär 98 procent (SOU 
2013:13). Det har dock visat sig att inte alla slutför studierna. Under de senaste åren har andelen 
elever som inte fullföljt utbildningen inom stipulerade 3 års studietid legat på ungefär 31 
procent (Skolverket, 2012). Av de som påbörjade utbildningen 2007 fullföljde inte 24 procent 
av eleverna studierna inom 4 år (Sveriges kommuner och landsting, 2012b). Individer utan 
genomförd gymnasieutbildning riskerar att ha en svagare ställning på arbetsmarknaden än de 
som fullföljt en gymnasieutbildning (SCB, 2007:4; SOU, 2013:13; Eurostat, 2013). Studier har 
också visat att det finns ett starkt samband mellan utbildningslängd och hälsa (Socialstyrelsen, 
2013). Det är vanligare bland individer med endast förgymnasial utbildning att utveckla både 
fysisk och psykisk ohälsa än bland individer med eftergymnasial utbildning. All denna 
problematik leder till stora kostnader för samhället. Det är därför viktigt ur ett individ- men 
också ur ett samhällsperspektiv att öka andelen elever slutför sina gymnasiestudier (SOU, 
2008:27). 

Studieavbrott som gjordes fram till 1970-talets mitt hade inte lika stora konsekvenser som 
det har på senare tid (Beckne, 1995). Före 1970-talet fanns det fler alternativ till skolgång, 
exempelvis i form av lärlingsutbildning. Det var inte heller helt självklart att fortsätta studera 
efter grundskolan som det blivit under senare tid. Efter 1970-talet, och introduceringen av 
läroplanen Lgy 70, började studieavbrotten uppmärksammas mer i den pedagogiska och 
samhälleliga debatten. Detta då de började generera samhällsekonomiska förluster. Orsakerna 
bakom studieavbrott började undersökas, men svaren blev ofta symtombaserade och ingen 
förklaring gick på djupet (Beckne, 1995). Senare studier har visat att mobbing och bristande 
pedagogiskt stöd är en stor anledning till studieavbrott (Svensson, 2008; Ungdomsstyrelsen, 
2013) 

Skolinspektionen (2009) tar fasta på flera områden som behöver utvecklas för att förebygga 
studieavbrott från gymnasieskolan. Bland annat lyfts studie- och yrkesvägledningen fram som 
en viktig del i det arbetet. Skolinspektionen tar emellertid inte upp hur detta arbete skulle kunna 
se ut. Vikten av studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan, med fokus på studieavbrott, har 
uppmärksammats i flera rapporter, utredningar och undersökningar genom tiden (se bland annat 
Skolverket, 2007; SOU, 2008:27; SKL, 2012a; Ungdomsstyrelsen, 2013; SKL, 2013). I en 
undersökning gjord av SCB (2007:4) hade 40 procent av kvinnorna och hälften av männen inte 
diskuterat studieavbrottet med någon vuxen innan själva avbrottet, och bara var femte hade 
pratat med studie- och yrkesvägledaren. Omkring 55 procent av studieavbrytarna ångrade sitt 
avbrott. Skolverket (2007) menar även att vägledare på skolor har agerat för sent på 
ungdomarnas beslut att hoppa av. 

Mot bakgrund av detta blir det viktigt att undersöka mer specifikt hur gymnasieskolor genom 
studie- och yrkesvägledning bidrar till arbetet med att förebygga studieavbrott. 

Studien riktar sig till beslutsfattare lokal nivå, huvudmän, rektorer, studie- och 
yrkesvägledare samt övrig personal inom skolverksamheten.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva och analysera anledningar till studieavbrott från gymnasieskolan samt hur 
studie- och yrkesvägledningen är organiserad respektive kan utvecklas för att förebygga 
studieavbrott. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med rektorer och studie- och 
yrkesvägledare. 
 
Frågeställningarna  är: 
 

• Vilka  är  de  främsta  anledningarna  till  att  gymnasieungdomar  avbryter  sina  studier  enligt  
rektorer  och  studie-  och  yrkesvägledare? 

• Hur  organiseras  studie-  och  yrkesvägledningen  för  att  förebygga  studieavbrott? 

• Vilka  förändringar  kan  göras  inom  studie-  och  yrkesvägledning  för  att  förebygga  
studieavbrott? 
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TIDIGARE FORSKNING 

Avsnittet inleds med en beskrivning av hur problematiken med studieavbrott från 
gymnasieskolan har sett, och ser ut. Därefter följer en redogörelse för vilka orsaker till 
studieavbrott som studier har visat, hur skolor kan arbeta förebyggande med studieavbrott, 
vilken roll studie- och yrkesvägledning har i förhållande till det förebyggande arbetet samt vad 
internationell forskning visar inom området.  
 

Studieavbrott: en lägesbeskrivning 

Det finns flera olika sätt att beräkna studieavbrott från gymnasieskolan. Undersökningar inom 
området använder olika definitioner av när det de facto räknas som ett studieavbrott. De flesta 
undersökningar räknar det som studieavbrott om individen inte fullföljt gymnasieskolan, fått 
slutbetyg med grundläggande behörighet till högskolan, inom 3, 4 eller 5 år.  
 Numera är det vanligt att kategorisera statistiken på 2 sätt: fullföljda gymnasiestudier inom 
3 år, exklusive individuellt program (IV) och fullföljda gymnasiestudier inom 4 år, inklusive 
IV. Detta var eftersom att IV skulle förbereda obehöriga elever för att senare kunna börja ett 
nationellt program, vilket gjorde att de sällan hann få slutbetyg inom 3 år. Idag tillämpas 
emellertid läroplanen Gy11 (Skolverket, 2011) vilket innebär att om eleven fullföljer 
gymnasieskolan erhåller hon eller han en gymnasieexamen (SFS 2010:800). 
 Beckne (1995) har undersökt studieavbrott från både den obligatoriska skolan och den 
frivilliga skolan genom en longitudinell undersökning som började 1971. Undersökningen 
visade att problematiken kring studieavbrott var stor. Enligt Beckne kan hela elevens skolgång 
ses som en anpassningsprocess och frågan är från vilket håll anpassningen skall ske. Det är lika 
mycket skolans svårigheter att kunna anpassa sig efter elevens behov som elevens svårigheter 
att anpassa sig till skolans krav. Beckne belyser den dolda differentieringen som pågår inom 
skolan och som kan bidra till studieavbrott. Denna miljö kan vara utslagsgivande och kan 
utgöras av de olika värderingar som finns i vårt samhälle. Beckne kritiserar skolorna för att inte 
ha uppmärksammat studieavbrotten tillräckligt mycket och alldeles för lättvindigt lagd det 
mesta av fokus på eleven som något som var utanför skolans kontroll. 
 Svensson (2008) har undersökt studieavbrott från gymnasieskolan av elever som antogs till 
gymnasieskolan 2003. Undersökningen kom fram till att andelen studieavbrott har minskat om 
man jämför med fem år tidigare. Svensson menar att studieavbrotten inte kan ses som 
alarmerande, trots att undersökningen visade att mellan 20 till 25 procent av eleverna gjort 
studieavbrott från de nationella programmen (exklusive IV), vilket gjort att de inte fått slutbetyg 
inom tre år. Enligt Svensson är studieavbrotten vanligast bland män, individer med utländsk 
bakgrund, individer från arbetarhem samt individer med låga betyg från grundskolan. Avbrotten 
var högre på de yrkesförberedande programmen än på de studieförberedande programmen. 
Vidare visar undersökningen att fler kvinnor än män fullföljde en gymnasieutbildning, vilket 
kopplas ihop med bland annat skillnader i studieintresse och ambitionsnivå (Svensson, 2008).  

Ungefär 98 procent av elever från svensk grundskola går numera vidare till gymnasie-skolan 
(SOU 2013:13). Av dessa elever är det 24 procent som inom loppet av fyra år inte fullföljt sina 
gymnasiestudier (Sveriges kommuner och landsting, 2012b). Bland annat med bakgrund av de 
höga antalen studieavbrott under åren fram till 2007 tillsatte regeringen en särskild utredare i 
februari 2007 för att lämna förslag om den framtida gymnasieskolan, vilket utmynnade i 
Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU, 2008:27). Utredningens huvuduppgift 
var att föreslå en ny struktur för gymnasieskolan, som i sin tur resulterade i nya läroplanen för 
gymnasieskolan Gy11 (Skolverket, 2011). En av deluppgifterna var att undersöka hur 
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genomströmningen i gymnasieskolan såg ut, alltså andelen elever som går igenom 
gymnasieskolan och får grundläggande behörighet till högskolan. Utredaren menade att det är 
viktigt att förbättra genomströmningen bland annat på grund av de problem som individerna 
utan gymnasieskola kan möta på arbetsmarknaden och dessutom att bättre genomströmning 
leder till besparingar för kommunsektorn. Utredaren föreslog att högre behörighetskrav till 
gymnasiet skulle införas och att det bland annat skulle leda till färre studieavbrott och byten 
(SOU, 2008:27). 

 

Anledningar till studieavbrott 

De studier som finns angående studieavbrott visar på flera olika anledningar till att de sker. 
Svensson (2008) fann i sin studie att orsaker till studieavbrotten kan vara många, däribland 
vantrivsel, mobbning, svårigheter att klara av studietakten och/ eller otillräcklig hjälp med 
skolarbetet. Hit hör också att studieavbrytarna i mindre utsträckning kom in på sina 
förstahandsval. Ungdomsstyrelsen (2013) har kommit med en rapport som utgår från 
erfarenheter av 379 unga studieavbrytare. Författarna till undersökningen ville lyfta fram 
studieavbrytarnas perspektiv på problemet eftersom de anser att forskningen om studieavbrott 
sällan har fokus på just studieavbrytarnas egna erfarenheter. Undersökningen utmynnade i en 
beskrivning av de tio främsta orsakerna till studieavbrott. Dessa är i fallande ordning: 
 

1. Mobbning, socialt utanförskap 
2. Brist på pedagogiskt stöd i skolan 
3. Vuxna som inte bryr sig 
4. Dåligt bemötande i skolan 
5. Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter en långvarig frånvaro (på grund av sjukdom 

eller missbruk) 
6. Behov av mer praktik och mindre teori 
7. Stökig skolmiljö 
8. Fel programval 
9. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under utbildningen 
10. Dåliga hemförhållanden (Ungdomsstyrelsen, 2013, s. 6) 

 
Rapporten visar att mobbning från både jämnåriga och från lärare är den främsta orsaken till 
studieavbrott, följt av bristande pedagogiskt stöd. Ungdomarna i undersökningen uppger att det 
bristande stödet bidragit till oro, stress och låg tilltro till sin egen förmåga. Ungdomarna i 
undersökningen berättade att de mådde väldigt dåligt och den psykiska ohälsan var stor. 
Ungdomarna menar också att orsaken till att de gjorde studieavbrott var att vuxna inte brydde 
sig nog mycket och att de upplevde ett dåligt bemötande i skolan. De kände sig omotiverade 
och "skoltrötta". Att de valt fel program var också något ungdomarna nämnde som bidragande 
till avbrottet, detta menar ungdomsstyrelsen är en indikation på att eleverna behövt bättre 
information inför valet av program till gymnasieskolan. 
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Förebyggande arbete inom skolan 

I ungdomsstyrelsens rapport (2013) lyfte de unga slutligen fram olika faktorer som de ansåg 
kunnat förhindra deras studieavbrott. Först och främst ville de att det skulle finnas vuxna som 
brydde sig mer om dem och såg deras problem. Sedan berättade ungdomarna bland annat att de 
velat ha mer pedagogiskt stöd, mindre klasser och individuell och anpassad studieplan. 
 Sveriges kommuner och landsting (2012b) har undersökt studieavbrottsfrekvensen under 
senare år och lyft fram flera kommuner som varit framgångsrika i sitt arbete med att minska 
studieavbrotten från gymnasieskolan. Enligt undersökningen så sker de flesta studieavbrotten i 
årskurs 3, drygt hälften. Ett tidigt tecken på framtida studieavbrott är ogiltig frånvaro. 
Undersökningen identifierar en rad framgångsfaktorer som de framgångsrika kommunerna 
använt sig av. Bland dessa finns: 
 

• bra bemötande 
• tydliga mål och resultat 
• känslan av att vara på rätt utbildning 
• kvalitet genom samarbete och delaktighet 
• förmågan att upptäcka och tillgodose elever behov 

 
SKL har samordnat ett EU-finansierat projekt som heter Plug-in där drygt femtio kommuner 
deltar (SKL, 2012b). Syftet med projektet är att utveckla nya arbetssätt för att minska 
studieavbrotten på gymnasieskolan och målet är att halvera andelen som inte slutfört gymnasiet 
inom fyra år. Projektet pågår mellan 2012-2014. 
 

Studie- och yrkesvägledningens roll i skolan 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Arbetet med studie- och yrkesvägledning 
(Skolverket, 2013) menar att studie- och yrkesvägledning finns i vid och snäv bemärkelse. 
Vägledning i vid bemärkelse rör hur skolorna arbetar generellt med vägledning för att eleverna 
ska få de kunskaper och färdigheter de behöver för att fatta välgrundade beslut om framtiden. 
Vägledning i snäv bemärkelse avser den personliga vägledningen som sker genom studie- och 
yrkesvägledaren och det individuella vägledningssamtalet med eleven. Studie- och 
yrkesvägledningen ska utgå från varje elevs specifika behov och förutsättningar, detta för att 
stötta eleven i processen att göra väl underbyggda val. Vägledningen syftar till att göra eleven 
medveten om olika konsekvenser som följer med studie- och yrkesval och att relatera dem till 
deras egna mål och värderingar. 
 Genomgående menar skolverket (2013) att den studie- och yrkesvägledning som ska stötta 
eleven i dess val av studier och yrken ska ske genom undervisning, information och 
vägledningssamtal. Skolan ska arbeta med studie- och yrkesvägledning på ett systematiskt, 
långsiktigt och individanpassat sätt. Detta behövs för att eleverna ska kunna utveckla de 
kunskaper och förmågor som behövs för att kunna besluta och ta ställning rörande sin egen 
framtid.  
 Skolverket menar att "Det är viktigt att det finns en övergripande planering för hur 
undervisning, information och vägledningssamtal kan bilda en helhet och en röd tråd för 
eleven" (Skolverket, 2013, s. 18). Vidare menar skolverket att studie- och yrkesvägledning bör 
integreras i skolans undervisning och för att åstadkomma detta behöver rektor se till att det 
finns förutsättningar för lärare och vägledare att arbeta tillsammans. Skolan ska även verka för 
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att underlätta övergången från studier till arbetslivet eller annan sysselsättning. Därför krävs 
också en samverkan med arbetsförmedlingen och andra aktörer. 
 För att erbjuda alla elever likvärdig vägledning krävs också att personalen har kunskaper om 
hur olika funktionsnedsättningar kan påverka elevers vardag. De måste ha kunskaper om deras 
behov för att kunna undanröja eventuella hinder, detta genom stöd och anpassning. Skolan 
måste nämligen kompensera elevers olika förutsättningar så att de alla får samma möjligheter 
(Skolverket, 2013). 
 

Studie- och yrkesvägledningens roll beträffande studieavbrott 
Vikten av studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan, med fokus på studieavbrott, har 
uppmärksammats i flera rapporter, utredningar och undersökningar genom tiden. I en 
undersökning gjord av SCB (2007:4) hade 40 procent av kvinnorna och hälften av männen inte 
diskuterat studieavbrottet med någon vuxen innan själva avbrottet, och bara var femte hade 
pratat med studie- och yrkesvägledaren.  Omkring 55 procent av studieavbrytarna ångrade sitt 
avbrott. Undersökningen visar också att var tredje individ som gjort studieavbrott hade valt att 
fullfölja studierna om de fått möjlighet att byta gymnasieprogram. 

För att kunna förebygga studieavbrott så menar SKL (2012a) att det är viktigt att eleverna 
känner att de är motiverade att studera på gymnasieskolan. Det är viktigt att de får tillgång till 
kvalificerad vägledning på både grundskolan och gymnasieskolan för att de ska känna att de är 
på rätt program. SKL menar att det är viktigt med vägledning på grundskolan för att 
 

Ju bättre beslutsunderlag eleverna har inför val av utbildning, desto mindre risk att de avbryter på 
grund av fel förväntningar och förlorad motivation. (SKL, 2012a, s. 21) 

 
Eleverna bör få kvalificerad vägledning tidigt på gymnasieskolan, inte minst för dem som 
ångrar sina val. Den osäkerhet som eleverna ofta känner över valet kan förebyggas genom 
förbättrad kommunikation och samverkan mellan studie- och yrkesvägledningen på 
gymnasieskolan och grundskolan (SKL, 2012a). 
 I gymnasieutredningen (SOU, 2008:27) står det att det är viktigt att stärka studie- och 
yrkesvägledningen på både grundskolan och gymnasieskolan. Om eleverna skall kunna göra 
väl underbyggda val så är det en förutsättning att studie- och yrkesvägledningen skall vara väl 
fungerande och hålla hög kvalitet, detta är viktigt inte minst för att förebygga felval och 
studieavbrott i gymnasieskolan. Eleven bör få vägledning under sin inledande tid i 
gymnasieskolan för att skapa motivation och för att undersöka om han eller hon hamnat rätt. 
Om vägledning införs tidigt så kommer byte av program underlättas, enligt gymnasie-
förordningen. 
 Skolverket (2007) diskuterar studie- och yrkesvägledningen och dess uppgift att, förutom ge 
råd och vägledning, specifikt uppmärksamma presumtiva studieavbrytare. Skolverket menar att 
vuxna har brustit i att tidigt se dessa ungdomar för att sätta in förebyggande åtgärder. Även 
studie- och yrkesvägledaren på skolan har agerat för sent på ungdomarnas beslut att hoppa av. 
Skolverket riktar också kritik mot lärarna som verkade, utifrån vad eleverna berättat, inte vilja 
se det faktum att eleven funderade på att hoppa av, möjligtvis för att inte själv se ut som om de 
inte klarar av att hjälpa eleven. I de slutsatser som Skolverket dragit angående studie- och 
yrkesvägledningen på skolan finns bland annat kritik mot samarbetet mellan vägledarna och 
lärarna, som verkade påfallande litet utifrån vad eleverna berättade, där vägledaren bland annat 
fick en neutraliserande och dämpande roll när de tagit över ärendet. Och då "försvinner 
problemet lite grann bort från lärarnas horisont" (Skolverket, 2007, s.72). 
 En granskning av skolinspektionen (2009) visar att om eleverna får vägledning från både 
grund- och gymnasieskolan så de gör ett välgrundat val, påverkar det hur framgångsrika 
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studierna blir. Skolinspektionen menar emellertid att vägledningen ofta är bristfällig i skolan 
och samarbetet mellan de olika skolformerna behöver stärkas när det gäller förebyggande arbete 
med studieavbrott. Granskningen visar också att de skolor i undersökningen som stärkt det 
förebyggande arbetet inom vägledningen har visat positiva resultat. Vägledarna på skolan är då 
en strategisk resurs och har ett nära samarbete med övrig personal i skolan. 
 De allmänna råden (Skolverket, 2013) poängterar också det viktiga i att följa upp 
studieavbrott. Det står: "I de fall eleven fattar beslut om att avbryta eller inte helt fullfölja sina 
studier bör skolan informera om och tydliggöra vilka konsekvenser det kan få när det gäller 
möjligheter till arbete och vidare studier." (Skolverket, 2013, s. 34). Vägledaren, och eller 
annan skolpersonal, behöver informera eleven om arbetsmarknadens behov och krav på 
arbetskraft och hur detta har och kommer att utvecklas. Eleven behöver sedan själv väga 
samman denna information och andra faktorer för att kunna ta ett genomtänkt och väl 
underbyggt beslut (Skolverket, 2013). 
 

Internationell forskning 

Det är inte bara i Sverige som det finns en problematik med studieavbrott från gymnasieskolan, 
det är ett utbrett problem inom hela EU. Europeiska kommissionen har utarbetat en strategi för 
smart och hållbar tillväxt - Europa 2020, där ett av målen är att andelen individer mellan 18-24 
år utan genomgången gymnasieskola (upper secondary school) skall vara lägre än 10 procent 
år 2020 (Europa 2020). Individer utan gymnasieskola anses inte vara konkurrenskraftiga på 
arbetsmarknaden och riskerar därför fattigdom och social marginalisering (Eurostat, 2013).  
 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004) menar bland 
annat att det är viktigt att förbättra studie- och yrkesvägledningen (career guidance) inom både 
grundskolan och gymnasieskolan för att förebygga studieavbrott. Det är viktigt att det finns 
aktivt förebyggande arbete inom skolan där vägledning har ett stort utrymme. 

Jäppinen (2009) har undersökt vilka faktorer som har varit framgångsrika i att reducera 
studieavbrotten i Finland. Här framkommer det att studie- och yrkesvägledning är en viktig del 
i arbetet. Ett utökat samarbete mellan vägledningen på grundskolan och gymnasieskolan i syfte 
att förebygga studieavbrott är en av dessa framgångsfaktorer. Även aktivt samarbete inom 
skolan när det gäller vägledning är viktigt, där studie- och yrkesvägledningen integreras i skolan 
så att det blir hela skolans ansvar. 
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METOD 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats då vi syftar till att få en fördjupad kunskap och 
förståelse om informanternas syn på studieavbrott, det vill säga förstå och utveckla mening ur 
deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Då studien syftar till att beskriva arbetet kring 
studieavbrott och är relativt småskalig är den kvalitativa metoden att föredra (jfr Denscombe, 
2009) 
 

Datainsamlingsmetod 

Metoden för datainsamling var kvalitativa forskningsintervjuer, detta för att få ett så brett och 
kvalitativt material från informanterna som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Metoden var 
mest lämplig eftersom vi ville få en nyanserad bild av studieavbrott utifrån informanternas 
åsikter, uppfattningar och erfarenheter. Nackdelar med intervju som forskningsmetod är att det 
är tidskrävande, att tillförlitligheten kan ifrågasättas eftersom intervjuaren kan påverka 
informanten samt att eventuella inspelningar kan hämma informanten i dess svar (jfr 
Denscombe, 2009). Vi har vägt fördelar och nackdelar och anser att föreliggande studie får ett 
bättre resultat om just intervjuer används som metod då metoden lämpar sig för att få så 
utförliga svar som möjligt. Forskningsintervjuer var det bästa alternativet rent resursmässigt 
med tanke på tidsåtgång och resekostnader, detta då intervjuer är relativt enkla att arrangera 
och kräver enbart att informant och intervjuaren finner en tid som passar dem båda (jfr 
Denscombe, 2009). 
 Intervjuerna var semistrukturerade, och vid en semistrukturerad intervju är ämnen och frågor 
specificerade sedan innan. Intervjuaren har dock större frihet kring vilken ordning frågorna 
ställs vilket innebär att intervjun formas efter informantens sätt att svara. Ordningen på frågorna 
kan kastas om för att följa den enskilde informantens tankegång. Informanten får stöd i att 
utveckla sina synpunkter genom att intervjuaren ställer följdfrågor. Dessa frågor ger också 
möjlighet till förtydliganden och minskar därmed risken för feltolkningar (jfr May, 2013; 
Denscombe, 2009) 
 En semistrukturerad intervju ger informanten chans att svara på frågorna med egna ord och 
termer. Det ger även intervjuaren möjlighet att förstå hur informanten tänker och reflekterar 
kring situationen vilket är vår avsikt med studien. Med andra ord ges möjligheten att förstå 
världen genom informantens synvinkel (jfr May, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009). 
 En intervjumall (se bilaga 1) sammanställdes med frågor grundade i studiens forsknings-
frågor. Den följer en struktur och beroende på vad den enskilde informanten svarade fanns olika 
följdfrågor att tillgå, detta för att låta informanten utveckla sina egna tankar. De intervjufrågor 
som ställdes var formulerade på informanternas vardagsspråk för att göra det möjligt för dem 
att svara på det som efterfrågas (Kvale & Brinkmann, 2009). En testintervju genomfördes för 
att säkerställa att frågorna var begripliga, därefter justerades menings-uppbyggnaden i frågorna. 
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Urval 

Kriterier för urvalet av rektorer och studie- och yrkesvägledare var att de var yrkes-verksamma 
vid en gymnasieskola. Anledningen till rektors medverkan är att rektor ansvarar över hur studie- 
och yrkesvägledning organiseras på skolan (SFS 2010:800; Skolverket, 2011), därmed har 
rektor huvudansvaret kring hur det förebyggande arbetet rörande studieavbrott är organiserat 
vilket är av stor vikt för föreliggande studie. Studie- och yrkesvägledare, den person som rektor 
placerat på tjänsten med arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledare (Skolverket, 2013), 
valdes då denne ska ha specialistkunskaper av betydelse för elevernas studie- och yrkesval. 
Detta innebär bland annat att arbeta för att upptäcka presumtiva studieavbrytare (Skolverket, 
2013) och vägledaren bör därför ha insikt i det förebyggande arbetet inom studie- och 
yrkesvägledning.  

Rektor kommer i föreliggande studie att benämnas som rektor medan studie- och 
yrkesvägledaren benämns som SYV, vägledaren eller studie- och yrkesvägledaren. Variationen 
på benämningen av studie- och yrkesvägledaren avser att underlätta läsningen i föreliggande 
studie.  

Ett bekvämlighetsurval gjordes i den meningen att vi sökte informanter i vår geografiska 
närhet, detta på grund studiens tidsramar och de ekonomiska förutsättningarna. Vid val av 
informanter gjordes ett subjektivt urval då informanterna handplockades. Detta gjordes då de 
är nyckelpersoner inom sina respektive fält och förväntades ge studien ett informationsdjup och 
specifik information som inte vem som helst kunde bidra med. Det vill säga att just dessa 
personer kunde ge oss den mest relevanta empirin för ändamålet. (jfr Denscombe, 2009).  

Första kontakten med våra informanter togs genom e-post där vi kort presenterade oss och 
önskade en tid som passade för att ringa och presentera vårt arbete samt eventuellt boka in en 
intervju. Den inledande kontakten ledde till 5 inbokade intervjuer direkt. Övriga informanter 
som svarat på e-posten följdes upp av ett telefonsamtal där arbetet presenterades följt av 
bokning av tid och plats för intervju. Därefter skickades missivet (se bilaga 2) ut till 
informanten. 

Resultatet blev åtta informanter, fyra rektorer och fyra studie- och yrkesvägledare 
verksamma vid sju olika kommuner i norra Sverige. Informanterna har getts fingerade namn, 
rektorer har fått namn på R och studie- och yrkesvägledarna har fått namn på S. 
 

Presentation av informanter: 

Robert har arbetat som rektor på skolan i 13 år, ansvarar för 400 elever. 
 
Rigmor har arbetat som rektor på skolan i 8 månader, ansvarar för 220 elever. 
 
Rakel har arbetat som rektor på skolan i 4 år, ansvarar för 130 elever. 
 
Rut har arbetat som rektor på skolan i 3 år, ansvarar för 600 elever. 
 
Svea har arbetat som studie- och yrkesvägledare på skolan i 17 år, ansvarar för samtliga 
program.  
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Sigrid har arbetat som studie- och yrkesvägledare på skolan i 5 år, ansvarar för 
högskoleförberedande program.  
 
Sanna har arbetat som studie- och yrkesvägledare på skolan i 9 månader, ansvarar för 
yrkesprogram.  
 
Sofia har arbetat som studie- och yrkesvägledare på skolan i 10 år, ansvarar för yrkesprogram. 
   

Genomförandet 

Alla intervjuer genomfördes på informantens respektive arbetsplats och de flesta i deras kontor 
med stängd dörr. En intervju hölls i ett tomt personalrum. Intervjuernas längd varierade mellan 
35 och 70 minuter och var inbokade under informanternas respektive arbetstid.  

Intervjun inleddes med att återigen presentera syftet med studien samt information om att 
deltagandet var frivilligt, att resultatet skulle behandlas konfidentiellt och att informanten när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. De frågor som ställdes under intervjun finns 
i bilaga 1. Vid tre av intervjuerna inträffade ett kort avbrott eftersom någon knackade på dörren. 
Övriga intervjuer skedde utan störningsmoment. Klimatet under intervjuerna var i överlag gott, 
men vid några tillfällen kändes det lite stressigt, vilket kan bero på att intervjuerna skedde under 
informanternas ordinarie arbetstid. Samtliga intervjuer spelades in. 
 

Efterarbete och analys  

Då vi är två som genomfört studien delades antalet intervjuer mellan oss, två rektorer och två 
studie- och yrkesvägledare var. Detta gjordes då det tidsmässigt var omöjligt för oss att delta 
vid samtliga intervjuer. Vi har transkriberat varandras intervjuer i dess helhet för att få en så 
stor inblick som möjligt i samtlig empiri. Transkribering gjordes för att få en mer hanterbar 
empiri att arbeta med och kommentarer kring klimat, gester samt betoningar har gjorts vid sidan 
av (jfr Denscombe, 2009).  Transkribering handlar om att transformera texten, det vill säga 
översätta från ett muntligt språk till ett skrivet språk vilket vi strävat efter att åstadkomma. 

Därefter gjordes meningskoncentreringar där huvudinnebörden av långa yttranden pressats 
samman till ett mer överskådligt material. Meningskoncentreringen är gjord med omsorg och 
hänsyn har tagits till informanternas sätt att uttrycka sig så att så lite som möjligt ska gå förlorat 
i texten (jfr Kvale & Brinkmann, 2009).  

Under bearbetning av empirin har vi utgått från kategorierna i intervjumallen för att 
underlätta lagring och göra granskning enklare. Empirin har kodats och kategoriserats för att 
ge en överblick över det omfattande materialet. Vi har sedan använt oss av meningstolkning för 
att se relationer och strukturer som inte omedelbart framträder i den utskrivna texten. Vidare 
har empirin jämförts och likheter och olikheter har plockats fram och kategoriserats i en matris 
för rektorer och en matris för vägledare (se exempel i bilaga 3). Matriserna är uppbyggda med 
två olika nivåer - verksamhetsnivå samt individnivå - utifrån vilket materialet har granskats. 
Med verksamhetsnivå syftar vi på vad som görs på strukturella plan, hur skolans organisation 
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är uppbyggd med exempelvis personaltillgång samt det arbete som rör samtliga elever på 
skolan. Till individnivå räknar det arbete som görs för den enskilde individen samt arbete som 
berör enskilda/specifika individer. I matrisen framkommer teman och mönster, kärnan i empirin 
(jfr Kvale & Brinkmann 2009)   

Med hjälp av matrisen prioriterades den empiri som ansågs vara av mer vikt genom att i 
överlag plocka ut vad flera informanter hävdat. Detta gjordes för att desto fler informanter som 
indikerar ett visst tema desto tydligare och mer relevant resultat. Emellertid har också enskilda 
informanters påståenden tagits med om de hävdat något utmärkande. (jfr Denscombe, 2009). 
Vidare har empirin vid analys granskats med hjälp av den tidigare forskningen. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet  

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet kan ha påverkats av att vi genomförde intervjuerna var 
för sig. Det kan ha påverkats genom vårt sätt att ställa frågorna, då ordningen på dem samt 
vilken typ av följdfrågor som användes skilde sig åt, men eftersom vi utgick från intervjumallen 
säkerställdes dock att samma grundfrågor ställdes och att alla frågeområden blev täckta. 
Dessutom transkriberade vi varandras intervjuer för att säkerställa att vi uppfattat informanterna 
på samma sätt. Empirin i föreliggande studie har registrerats på ett noggrant och exakt sätt. Vi 
har genom en testintervju och justeringar av frågeformuleringar höjt sannolikheten att få svar 
på det vi undersöker då intervjufrågorna i sin tur grundas i föreliggande studies 
forskningsfrågor. Våra informanter har gett liknande svar på liknande frågor och det 
konsekvent, vilket tyder på att de tolkat frågorna korrekt. Eventuella fel som kan ha skett vid 
transkriberingen har uteslutits genom att lyssna och läsa flera gånger. Vi har även återkopplat 
till informanterna vid oklarheter. Allt för att skapa så lika förutsättningar som möjligt för 
informanterna att utveckla sina svar (jfr Denscombe, 2009). 

Under vissa intervjuer har någon utomstående knackat på och gjort ett kort avbrott i 
intervjun. Vi är medvetna om att detta kan ha stört våra informanter genom att avbryta deras 
tankegångar. Problemet hanterades genom att upprepa den mening som informanten sist sa för 
att hjälpa informanten tillbaka. Trots ovanstående anser vi att detta inte har påverkat de svar 
som intervjuerna har genererat. 

Vi har i överlag baserat resultaten på teman som framträder i flera intervjuer, samt enstaka 
utmärkande uttalanden från enskilda informanter. Detta för att öka tilliten då tilliten blir större 
om resultatet baseras på flera informanters uttalanden. De procedurer och beslut som tagits 
under föreliggande studie visas genom en tydlig redogörelse för metoder och analys (jfr 
Denscombe, 2009). 
 

Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska principer som beskrivs i Vetenskapsrådet (2002) har beaktats i studien, det 
vill säga informationskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. 

Vetenskapsrådet beskriver vikten av att informanten informeras om undersökningens syfte 
samt får en beskrivning av hur undersökningen i stora drag kommer utföras. I föreliggande 
studie har informanterna fått information innan intervjutillfället vilket har gjort att de haft 
möjlighet att tänka igenom och ta ett aktivt beslut om de ville delta eller ej. De informanter som 
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deltar i studien har därmed lämnat samtycke till medverkan. Informanternas medverkan bygger 
på frivillig basis och de har informerats om att de har kunnat avsluta sin medverkan i studien 
när som helst. 

Informanterna och deras arbetsplatser har behandlats anonymt då ämnet studieavbrott kan 
anses vara känsligt. Personlig information om informanterna har förvarats så att obehöriga inte 
kan komma i kontakt med den. Det material studien genererat kommer att behandlas 
konfidentiellt och enbart i forskningssyfte. Inspelningarna har efter transkribering kasserats. 

Informanternas värdighet och rättigheter har prioriterats genom att undvika att de på något 
sätt tar skada av att medverka i studien. Vi har arbetat ärligt med fokus på att respektera 
informanternas integritet (jfr Denscombe, 2009).  
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RESULTAT 

Avsnittet inleds med informanternas syn på anledningar till studieavbrott. Därefter följer en 
redogörelse över det förebyggande arbete som sker inom skolorna. Avsnittet avslutas med 
informanternas förslag på förbättringsåtgärder till arbetet med studieavbrott genom studie- och 
yrkesvägledning. 
 

Anledningar till studieavbrott 

Rektorerna och studie- och yrkesvägledarna lyfter fram många olika anledningar till att elever 
gör studieavbrott, både på verksamhetsnivå och individnivå. De flesta anledningarna återfinns 
emellertid på individnivå, det vill säga att det är elevers individuella problem som leder till att 
de avslutar sina studier i förtid. 
 

Verksamhetsnivå 
Endast två av informanterna nämner något om hur anledningarna till studieavbrott kan anses 
återfinnas på verksamhetsnivå. En rektor medger att skolan ibland har misslyckats att göra så 
att alla elever trivs och att en del gör studieavbrott på grund av detta. En annan rektor, Rut, 
menar att skolan har misslyckats att nå fram till vissa elever som är på väg att göra studieavbrott. 
Rut menar att skolan bör kunna anpassas mer till eleven. "Där vi har försökt att lösa de bitarna 
men det är fortfarande inte.. (…) vi är ju trots allt lite fyrkantig på gymnasiet, vi är ju det." 
 

Individnivå 
Ohälsa 
En av de främsta anledningarna är enligt informanterna olika former av ohälsa. Nästan alla 
menar att psykisk ohälsa kan ligga till grund för studieavbrott. Vad de menar med psykisk 
ohälsa varierar från dålig självbild till suicidförsök. De berättar om stress, ätstörningar, 
depressioner och sömnsvårigheter. Sanna tror att en del elever försöker fly från verkligheten då 
de mår dåligt, 
 

Så det kan vara väldigt många saker men de mår väldigt psykiskt dåligt och de gör att de sover dåligt 
och att antingen spelar de på nätterna och så sover de dåligt eller så sover de dåligt för att de har 
mycket oros- eller ångesttankar. De har väldigt destruktiva beteenden mot sig själva. 

 
Rigmor menar att på hennes skola så har eleverna i överlag en dålig självkänsla och självbild. 
Bristen på "grundtro" i sig själv gör att de får ännu svårare att klara sina gymnasiestudier. 
Resultatet blir att eleverna stannar hemma från vissa lektioner på grund av oron att inte klara 
av det och detta kan lätt eskalera till att vissa elever helt enkelt slutar komma till skolan. Andra 
informanter beskriver en liknande problematik. 

Depressioner är en orsak flera informanter varit inne på men som Rakel tar upp mer 
ingående. Hon menar att "… det är inte bara att man liksom är lite deppig just då utan det är 
rena depressioner. Det är suicidförsök." Vidare berättar Rakel att hon tror ohälsa och bristen på 
studiemotivation hör ihop, att det sällan är någon som säger att de bara är skoltrött, utan att det 
hänger ihop med något annat. 
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Felval 
Att eleven väljer fel program är också en vanlig anledning till studieavbrott. I överlag anser 
informanterna att det är många elever som är väldigt osäkra på vad de vill göra när de ska söka 
till gymnasieskolan, och att de därför hamnar på fel program och därefter ibland väljer att 
avsluta sina studier. Svea beskriver felval såhär 
 

De tänker inte efter i nian ordentligt.. de väljer kanske det som låter bra men har ingen aning om vad 
programmet egentligen innebär, de kanske trodde i nian att det är det här programmet jag ska välja, 
och sen när de kommer hit och få se hur det verkligen är så blir det inte alls som deras förväntning. 

 
Liknande resonemang har de flesta informanterna. Ibland har inte eleverna insett hur mycket 
arbete de egentligen måste lägga ner på utbildningen och vissa gånger har de inte insett 
begränsningen i den egna förmågan. Felvalen kan upptäckas från början av årskurs ett men även 
långt senare. Om det uppdagas i tid, en kort tid efter skolstart, så menar de flesta informanter 
att det oftast kan lösas genom att eleven helt enkelt går över till det program de hellre vill gå 
(om möjlighet finns). Detta kallas att göra ett omval och förefaller hända ganska ofta. Därmed 
hamnar inte eleverna efter i studierna. Det är emellertid när eleverna hamnar efter i studierna 
eller kommer på "för sent" att de inte hamnat rätt som de flesta informanter menar är en 
grogrund till studieavbrott. 
 Att eleverna väljer fel är dock inte alltid bara på grund av dem själva, menar vissa 
informanter. Det finns kamratstyrda och föräldrastyrda val också, där eleverna väljer samma 
program som sina vänner eller väljer i enlighet med vad deras föräldrar säger. Felval som 
bottnar i att eleven valt samma program som kompisarna gjort, är något som bland annat Sanna 
anser kan leda till studieavbrott. 
 

De är ju många som väljer fel för att kompisarna kanske väljer och så väljer man efter det och sen 
kommer man på det efter halva terminen och så byter man. Och då är man redan efter, de gör ju 
också många gånger att många skiter tillslut i skolan. Fast de hade kanske förutsättningar för att 
klara skolan. 

 
Robert utvecklar felvalen på en djupare nivå och menar att det finns ett slags hierarki bland 
elever gällande de olika gymnasieprogrammen, att vissa program har högre eller längre rang 
och att det i vissa fall är mer värt att vara teoretiskt begåvad än att vara praktiskt begåvad. Han 
menar att detta nog bidrar till de felval som uppstår och som i förlängningen leder till 
studieavbrott.  
 

Men egentligen de jag säger speglar ju hela samhället, de är ju bara titta på olika yrken, de har ju 
olika status olika saker och de här speglas direkt när du går in mot en gymnasieutbildning som är 
tänkt åt ett visst håll så drar du med dig den här statusen redan från början. 

 
Flera informanter menar emellertid att många elever är medvetna om att de går på fel program 
men inte vill göra ett omval då de i så fall måste läsa ett extra år i gymnasieskolan. Detta kan 
innebära att eleverna fortsätter och "misslyckas" så att de i slutändan helt enkelt gör ett avbrott 
för att det blir för tungt. 
 
Låg motivation och svårigheter i skolan 
Något som återkommer i informanternas beskrivningar av anledningarna till studieavbrott är 
bristen på motivation hos eleverna. De talar om "skoltrötthet" och hög frånvaro. Flera av 
informanterna berättar att motivationen att studera sinar om eleverna får jobb. Sanna menar 
också att eleverna då har svårt att förstå syftet med studierna 
 



 

15 
 

Många förstår inte varför de ska ha gymnasieexamen, varför de ska använda det. På mina 
yrkesprogram kan det gärna vara att de har jobb klart.. "varför ska jag då läsa historia, vad ska jag 
ha den till?" Svårt att förstå syftet med gymnasieexamen. 

 
Motivation är något som mer eller mindre alla är inne på, Rut menar att "Det försöker vi ju 
jobba med naturligtvis också men det är ju till syvende och sist eleven som både ska göra jobbet 
och hitta motivationen själv. Det är inte alltid viljan finns." 
 Vissa elever verkar inte passa in i skolan. Det finns de elever som inte är "skolelever", de 
har det jobbigt i skolarbetet och inte vill gå kvar. Fenomenet har återkommit i flera av 
informanternas beskrivningar. Sanna menar att det finns flera elever som har det svårt med 
koncentrationen på lektionerna och läs- och skrivsvårigheter, då menar hon att skolan ibland 
kan bli för ”tuff” för eleven att klara av vilket kan leda till studieavbrott i slutändan. Att 
ungdomarna har vissa funktionsnedsättningar kan också vara en anledning till studieavbrott. 
Svea berättar att det är många elever på hennes skola som lever med olika 
funktionsnedsättningar så som ADHD (attention deficit hyperaktive disorder) och asperger (en 
form av autism) som avbryter sina studier på grund av att utbildningen har ett speciellt upplägg 
som inte passar dessa elever. 
 
Hemlängtan 
Tre av informanterna berättar att hemlängtan kan vara en stor anledning till studieavbrott, då 
flera elever måste flytta hemifrån för att gå på skolan. En vägledare arbetar på en internatskola 
dit eleverna oftast måste flytta för att gå. Hon menar dock att hemlängtan har minskat i och med 
ny teknik och utvecklade kommunikationsmöjligheter. Trots att orsaken inte längre är den 
största menar hon att den är väldigt påtaglig då det blir jobbigt för dem att resa långa vägar när 
de vill åka hem över helgen. Rakel ser att om eleven inte trivs på skolan så ökar hemlängtan 
vilken är en stor orsak till avbrott. 
 
Dolda orsaker 
Flera informanter tar upp att det verkar finnas dolda orsaker till studieavbrott. Det finns vissa 
elever som helt enkelt slutar komma till skolan och ingen varken förstår eller vet varför. De 
kallas ibland för "hemmasittare" eller "stugsittare". Dessa elever är ofta de som i slutändan blir 
utskrivna av skolan, alltså att de inte aktivt valt det själva. Sanna menar 
 

Det kanske inte heller finns några direkta orsaker. Det är ju en annan sak om man kanske har papper 
på att man har en diagnos eller annan anledning till att man är borta. 

 
Robert ser även att kränkning eller diskriminering kan vara en dold orsak som de aldrig riktigt 
får något grepp om. 
 

Kartläggning av anledningarna till studieavbrott 
I vilken utsträckning det gjorts en kartläggning av anledningarna till studieavbrotts varierar 
bland informanterna. Det finns de som menar att ingen kartläggning alls är gjord, och de som 
menar att de kartlägger i både samtal och på en speciell orsaksblankett. De anledningar som 
vägledarna nämner kommer främst från deras egna uppfattningar, det har alltså i de flesta fall 
inte gjorts någon systematisk kartläggning av anledningarna till studieavbrott. I vissa fall har 
det emellertid gjorts försök till kartläggning. Tre av vägledarna berättar att de har en blankett 
som fylls i när en elev önskar avgå från gymnasiet. Det varierar mellan skolorna hur blanketten 
är utformad, i vissa fall så finns det ett område där man kan kryssa för vilken anledningen är 
eller så finns det en "fri ruta" där det går att anteckna av vilken anledning eleven vill göra 
studieavbrott. Sanna berättar att eleverna får skriva i en orsak om de vill, men det görs inte 
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alltid. Hon berättar att det inte finns någon som ansvarar för att fylla i blanketten med eleven, 
ibland är det med vägledaren, mentor eller rektor och därför kan det variera vad som blir 
nerskrivet.  
 Svea säger att hon eller rektor har ett utskrivningssamtal med eleverna. Där får eleven fylla 
i två blanketter. Den första har ett antal anledningar som man kan kryssa för. "Men den säger 
inte så mycket för då kryssar de bara någonting, personliga skäl eller nått." Den andra är det 
menat att eleven ska fylla i för att utveckla varför hon eller han vill göra studieavbrott. Hon 
menar dock att det inte alltid blir så. "Ibland, inte alltid ska jag säga. Ibland glöms den bort den 
där blanketten, men målet är - tanken är att den ska fyllas i varenda gång, men det blir inte 
riktigt så kanske." 
 Tre av rektorerna berättar att anledningarna kartläggs genom samtal där oftast vägledaren på 
skolan sitter med eleven. Även här får eleven fylla i en blankett där anledningen noteras. Rakel 
menar att blanketten bara är en formell sak då de ofta har haft flera möten med eleven och är 
väldigt insatta i situationen. Hon är den enda av informanterna som menar att resultatet 
sammanställs och används i något syfte. 
 

Gymnasieskolornas förebyggande arbete 

Det förekommer förebyggande arbete inom studie- och yrkesvägledningen på skolorna, både 
på verksamhetsnivå och individnivå. Den mesta delen av arbetet förekommer emellertid på 
individnivå, det vill säga att de arbetar med en elev som är i farozonen för ett studieavbrott. 
 

Arbete på verksamhetsnivå 
Information 
Sanna berättar att hon medvetet försöker arbeta förebyggande generellt ute i klasserna eller i 
grupper med informationstillfällen i samband med individuellt val, inriktningsval, eller vid val 
för vidare studier. Hon försöker variera sin information till yrkeseleverna genom att jobba med 
påståenden så de får fundera själva varför de ska ha en gymnasieexamen, eftersom hon ser att 
en stor anledning till studieavbrott är på grund av att elever inte förstår detta ibland. Sanna vill 
att eleverna ska göra ett val som är väl underbyggt, vilket hon menar kan förebygga 
studieavbrott i längden. 
 
Samarbete med andra skolor 
Alla vägledarna berättar att de främst samarbetar med grundskolans vägledare på olika sätt för 
att underlätta elevernas övergång mellan de olika skolformerna. Alla fyra vägledare berättar att 
de ordnar så att elever kan komma och besöka de program de är intresserade av innan de väljer 
det program de vill söka till inom gymnasieskolan. Detta görs genom antingen öppet hus dit 
eleverna får komma om de vill, genom att eleverna följer med en klass på ett visst program för 
en dag eller att de ordnar studiebesök där hela klasser från grundskolan kommer och besöker 
alla program. Det är emellertid ingen av informanterna som menar att de har något uttalat 
samarbete kring att förebygga studieavbrott med grundskolorna. 
 Två av rektorerna menar att mycket av ansvaret för det förebyggande arbetet kring 
studieavbrott bör ligga på grundskolans vägledare. Rigmor menar "… jag tänker att en faktor 
det är ju innan, vad gör studie- och yrkesvägledarna innan, så att eleverna hamnar på rätt 
program." Rut anser också att det är av vikt att vägledarna i grundskolan ska ta sitt ansvar, men 
menar också att vägledarna är bra på att informera från högstadiet för att förebygga felval, som 
i sin tur kan förebygga avbrott. 
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Överlämning 
En vägledare, Sanna, berättar att de har överlämning från högstadiet när det kommer nya klasser 
där de går igenom vilka behov de nya eleverna har, och hon sitter med på dessa möten. Hon 
berättar att de sedan under alla tre år har möten där de följer elevernas frånvarostatistik och hur 
det går för eleverna i de olika ämnena. Efter detta så har de uppföljningskonferenser innan 
läsåret är slut för att se om det arbete de gjort fungerade. Sanna menar att konferenserna i sig 
verkar förebyggande då alla professioner är mer beredd om det skulle uppstå något med någon 
elev. 
 
Övrigt arbete 
En del av informanterna berättar också om hur skolan arbetar med trivsel eller hur de gör rent 
pedagogiskt på skolan för att förebygga studieavbrott. Allt detta ser emellertid informanterna 
som arbete utanför ramarna för studie- och yrkesvägledning. 
 

Arbete på individnivå 
Elevhälsoteam 
Det främsta förebyggande arbetet på skolorna genomförs inom elevhälsoteamet. Där behandlas 
bland annat de elever som har det svårt och kan vara på väg att göra studieavbrott. Alla 
vägledare berättar att de på ett eller annat sätt är med i elevhälsoteamet på skolan, det är dock 
olika hur mycket vägledarna upplever att de är delaktiga i arbetet med dessa elever. En del 
informanter berättar att elevhälsoteamet försöker ha ett nära samarbete med övrig personal på 
skolan för att snabbt få reda på om det är någon elev som inte mår bra eller inte kommer till 
skolan. De berättar att de följer elevens närvarostatistik och bokar ett möte med eleven om 
frånvaron blir för hög, för att så fort som möjligt fånga upp eleven innan det är för sent. Svea 
menar dock att kurator och skolsköterska har en starkare roll när eleverna mår dåligt och pekar 
på att det ofta är någon form av hälsoproblematik som leder till avbrott. 
 

Jag brukar komma in egentligen ganska sent och det är lite synd för jag kommer ofta in när de har 
hunnit ha en lång procedur med möten med BUP och sjukskrivningar och sjukintyg och läkarintyg 
eller vad det nu är.. och så sen kommer jag in på slutet och får göra den här utslussningen. 

 
Samtal med elever 
Flera av informanterna berättar att de oftast har enskilda samtal med de elever som verkar luta 
mot att göra studieavbrott. Rektorerna menar att det i allra flesta fall faller på vägledaren att 
motivera eleven att gå kvar i skolan. Ibland så brukar eleverna komma direkt till vägledarna 
och säga att de vill sluta och då kan vägledarna koppla in elevhälsan på en gång eller så försöker 
de ordna problemet tillsammans med eleven själv. Hur de går vidare kan bero på vad problemet 
är och i vilken "fas" eleven är i, det vill säga om eleven precis börjat tänka på att avsluta sina 
studier eller om eleven har bestämt sig. Hur snabbt denna process går varierar också enligt 
informanterna. Sanna menar att det oftast är en ganska lång process innan det eventuellt tas ett 
beslut att eleven avslutar skolan. Hon menar att de ibland kan hitta en annan åtgärd än att eleven 
gör studieavbrott, om eleven går ett yrkesprogram så kan den exempelvis vara ute på mer 
praktik än tidigare. 
 

Där eleven i första läget kanske ville göra avbrott men att man hittar ett annat alternativ och man är 
inskriven men gör något annat. 
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Vägledarna berättar också att de ofta har samtal med både elev och föräldrar. Sigrid utvecklar 
detta och menar att de under dessa möten tillsammans undersöker för och nackdelar med ett 
avhopp eller omval samt vad eleven skulle tjäna på att gå kvar. Hon menar dock att lärare, 
föräldrar och mentor ibland redan kan ha bestämt sig att eleven inte kommer att kunna klara av 
skolan "Men inte eleven själv, utan det är någonting som får sjunka in." 
 

Plan för det förebyggande arbetet 
Gemensamt för alla skolor där informanterna är yrkesverksamma är att det saknas en 
dokumenterad plan när det gäller förebyggande arbete genom studie- och yrkesvägledning. 
Sofia menar att de har en informell arbetsgång, men inget dokumenterat 
 

Jag tycker väl allting är att förebygga studieavbrott. De är ju ingenting som vi vill ha. Jag vet inte 
riktigt, nej.. jag kan inte komma på någonting utan det är väl bara allting sådär. 

 
Eftersom det inte finns någon plan så finns det generellt sett inte heller någon uppföljning eller 
utvärdering, enligt informanterna. En rektor har dock gått steget längre än de andra. Rakel 
utvärderar själv orsaker till studieavbrott samt hur många avbrott det har varit under året och 
ser en positiv utveckling, 
 

Det vi har mätt det är att vi har jämfört skillnaden mellan då vi började med dom här lägren några 
år, så mätte vi skillnaden på avhopp före och efter. Framförallt orsaken till avhopp och orsaken på 
grund av att man längtar hem har blivit mycket, mycket mindre. 

 
Några av informanterna menar att det är meningen att de skall ha en plan och arbeta 
förebyggande. Av olika anledningar så har dock ingen plan utarbetats. Rut menar att tanken är 
att de ska arbeta förebyggande men att detta inte fungerat i praktiken "... vårt förebyggande 
arbete (…) har mest varit, inte förebyggande, utan brandsläckande i år." 
 
Inte alltid negativt med studieavbrott 
Samtliga informanter är inte överens om att man behöver förebygga alla studieavbrott. Rakel 
menar att en del elever mår så dåligt att de inte kan garantera deras säkerhet på skolan (internat) 
 

Sen är det ju naturligtvis också ibland när vi sitter och har samtal med eleven och i princip rekommenderar 
studieavbrott när vi ser att jo men du har inte varit i skolan på tre veckor och du mår inte bra du skulle 
behöva vara hemma med dina föräldrar och sådana här saker. 

 
Rut menar att det finns de avbrott som skolan inte behöver förebygga "… ett positivt avhopp, 
att dom valt något annat som är mycket bättre för dom det känner jag heller inte att man måste 
förebygga." 
 

Förbättringar inom studie- och yrkesvägledning  

Verksamhetsnivå 
Alla förslag som informanterna gett på förbättringar som kan göras inom studie- och 
yrkesvägledning för att förebygga studieavbrott ligger på verksamhetsnivå. 
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Dokumenterade och utvecklade arbetssätt 
I överlag anser vägledarna att rektorerna behöver ta sitt ansvar när det gäller det förebyggande 
arbetet inom verksamheten. De flesta nämner att de vill ha dokumenterade rutiner kring hur 
arbetet ska genomföras. Sigrid menar att mycket ansvar ligger på rektor för att förebygga 
studieavbrott men att rektor samtidigt behöver hjälp av sin personal att uppmärksammas på 
vissa saker 
 

 … rektorn kan ju inte göra någonting om inte han får några signaler, han är ju längre ifrån 
verksamheten, om än det är han som leder det.  

 
Flera av vägledarna menar också att studie- och yrkesvägledning i större utsträckning behöver 
bli hela skolans ansvar, och rektor ska fördela detta ansvar. De syftar på att lärarna inte tar sitt 
ansvar för studie- och yrkesvägledningen och att det är rektors ansvar att se till att lärarna gör 
det. Vägledarna menar att om de hade en plan för det förebyggande arbetet så skulle det 
generera stora förändringar i antalet elever som gör studieavbrott. De flesta rektorerna anser 
även att ett aktivt arbete behövs för att förebygga studieavbrott. Rektorerna ser på en plan för 
det förebyggande arbetet på liknande sätt. Rut berättar att 
 

[Jag vill att] det här förebyggande arbetet prioriteras. För det är tråkigt att sitta i möten med elever 
när man redan har passerat den här tidsgränsen då de egentligen har hamnat i den här låsta 
positionen. Eleven har redan bestämt sig för att de här är ingenting att göra någonting åt, istället för 
att innan den har bestämt sig att det här fixar jag inte, innan dess. 

 
En större och mer utförlig vision återfinns hos Sanna. Hon vill ha en arbetsgrupp i skolan som 
enbart arbetar förebyggande med studieavbrott. Gruppen skulle innehålla någon ur 
skolledningen, en specialpedagog, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare. 
Vidare förklarar Sanna att gruppen kan arbeta på konsulterande nivå och på individnivå, med 
ett övergripande ansvar att kartlägga och undersöka problematiken med studieavbrott för att 
sedan utarbeta rutiner för att förebygga studieavbrott tillsammans med arbetslagen. Därtill 
kommer kontinuerlig kartläggning av orsaker för att kunna revidera rutiner och ständigt hålla 
dem aktuella. 
 
Mer tid för studie- och yrkesvägledning  
Flertalet informanter har berättat om vikten av mer tid och mer resurser till studie- och 
yrkesvägledningsarbetet och framför allt till studie- och yrkesvägledare. Mer tid för fler 
enskilda vägledningssamtal med eleverna och att kunna synliggöra sig mer i den övriga 
verksamheten på skolan är något både rektorer och vägledare tar upp. 

Att   utöka   resurserna   för   personlig   vägledning   genom   att   anställa   fler   studie-   och  
yrkesvägledare  i  anslutning  till  att  eleverna  börjar  ettan  är  något  Robert  hade  velat  göra.  Vidare  
förklarar  han  att   fler   resurser  skulle   innebära  att  vägledarna  hade  möjlighet  att  vara  ute  mer  
bland  eleverna,  att  informera  i  klasser  samt  ha  gruppvägledning.  Resultatet  av  att  vägledarna  
syns  mer  tror  Robert  kommer  bli  att  det  blir  lättare  för  eleverna  att  ta  en  personlig  kontakt  med  
dem.   De flesta vägledare beskriver också vikten av att vara synlig bland eleverna. Sofia 
formulerar det som "I deras värld där ute, på utbildningen." En   rektor  menar   dock   att   det  
viktigaste  är  att  vägledaren  har  mer  tid  till  "uppsökande  arbete".  Med  detta  syftar  hon  på  att  de  
elever  som  är  i  störst  behov  av  vägledning  inte  är  de  som  självmant  söker  sig  till  vägledaren.  
Rakel anser att det är otroligt viktigt att vägledaren är välinformerad vid de enskilda 
vägledningssamtalen. 
 

Vad händer när man gör ett studieavbrott (…) kunna ge sådan information till eleven, vad sätter du 
dig i för situation, vad har du för möjligheter (…) Sådana där saker tycker jag är väldigt viktigt att 
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studievägledaren kan informera om, att hoppar du av nu då kommer det här och det här och det här 
att hända. 

 
Att hitta en målbild för att hålla motivationen uppe är något både rektorer och vägledare för 
fram. Rut  förklarar  att  om  vägledaren  kan  arbeta  med  alla  elever  och  deras  personliga  målbilder  
skulle  de  kunna  ta  sig  igenom  skolan  lättare  och  därmed  skulle  avbrott  förebyggas. Svea berättar 
att "… jag tror att det där att ha en målbild skulle kunna öka studiemotivationen."  
 
Att samarbeta och integrera vägledning  
Alla vägledarna nämner att de på något vis skulle vilja förbättra samarbetet i skolan när det 
gäller att förebygga studieavbrott. Även rektorer är inne på ämnet och menar att lärare och 
vägledare behöver jobba mer tillsammans för att förebygga studieavbrott. Rektorerna menar 
också att samarbetet generellt sett behöver utvecklas när det gäller studie- och yrkesvägledning 
på skolorna. Några av informanterna menar att det ibland inte är lätt att utöka detta samarbete, 
på grund av att lärarna inte erbjuder sin lektionstid eller inte alls är intresserade av att ta sitt 
ansvar när det gäller vägledning. Svea förklarar att det ofta kan låta: "… nä men det är ju du 
som har det där, du som är studievägledning och det är du som kan det där." För att lösa detta 
problem vill vissa informanter väva in studie- och yrkesvägledningen i undervisningen och att 
det ska finnas schemalagt. 
 Det är inte bara samarbetet inom skolorna som informanterna vill utöka, de vill även att 
samarbetet skall utökas utanför skolans gränser. Informanterna beskriver i överlag en vilja till 
att ha ett bättre samarbete med näringslivet där de kan utbyta information, att eleverna kan få 
åka på studiebesök till olika företag och att olika representanter från näringslivet kunde komma 
och besöka dem. Helt enkelt att öka kopplingen till samhället, arbetslivet och yrkesroller 
utanför. Både rektorer och vägledare menar att om studie- och yrkesvägledningen organiserades 
med mer samarbete ut mot andra parter så skulle elevernas motivation mest troligt öka och de 
skulle stanna i skolan och därmed skulle det förebyggande arbetet ha lyckats. Rigmor beskriver 
det som "Det skulle jag önska, att vi hade en palett där man kunde bara plocka när man ser att 
man har elever som behöver lite annat så att de inte tappar greppet." 
 
Fånga upp elever i tid 
Informanterna belyser vikten av att personalen tidigt reagerar om de ser varningssignaler eller 
uppmärksammar någon förändring hos eleven. Rigmor förklarar vikten av att personalen vågar 
möta och stötta eleven och prata om svåra saker "Att plocka ner dom där känslorna, att lyfta 
upp och klä av på något sätt." Rut berättar 
 

Ja då skulle jag vilja att vi ser varenda elev. Varenda elev, där ingen går att gömma sig längst bak i 
klassrummet och inte syns. För ja, det förekommer oavsett om vår intention är att se varje elev så är 
det dem som försvinner iväg. Som vi inte lyckas fånga upp och.. [att] man fångar upp dom onsdag 
istället för onsdag om 3 veckor.  

 
Studie- och yrkesvägledarna är också inne på att skolpersonalen behöver ha bättre koll på 
eleverna. Sanna beskriver dessutom vikten av att rektor påminner lärarna att tidigt koppla in 
vägledarna när de märker något. 
 
Vad hindrar skolan från att göra förbättringar 
När informanterna berättar om möjliga förbättringsåtgärder visar alla på samma orsaker till 
varför de inte har möjlighet att införa dem och det är på grund av resurser, främst de ekonomiska 
och tidsmässiga. 
 Robert efterlyser bättre ekonomiska förutsättningar för att göra förbättringar, samtidigt som 
han menar att det gäller att "gilla läget" och sträva efter att bli bättre ändå, trots den ekonomiska 
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ram som finns. Svea ser tiden som det främsta hindret "… det kostar egentligen inte så mycket 
pengar det man vill göra men det kostar tid (…) Och tid får man inte, för då ska alla trycka in 
så mycket som möjligt i eleven på tre år." 
I överlag så antyder alla informanter att motivation hos skolans personal är något som står i 
vägen för arbetet med studieavbrott. 
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ANALYS 

Avsnittet inleds med en analys kring de anledningar informanterna angett till studieavbrott. 
Därefter följer en analys av det arbete som sker för att förebygga studieavbrott. Avsnittet 
avslutas med hur arbetet kan förbättras. 
 

Anledningar till studieavbrott 

De flesta informanter nämner anledningar till studieavbrott som återfinns på individnivå. Detta 
stämmer inte så väl in på ungdomsstyrelsens (2013) undersökning, där de intervjuade 
ungdomarna ger en helt annan bild av situationen. De anledningar som de framför handlar bland 
annat om mobbing och bristande pedagogiskt stöd, vilket inte är elevens individuella problem. 
Endast en av informanterna anser att kränkning eller diskriminering kan vara en orsak till 
studieavbrott. Hur kommer det sig att skillnaden är så markant?  

Resultatet visar att ohälsa är en av de främsta anledningarna som informanterna ser till att 
ungdomarna gör studieavbrott. Samtidigt menar ungdomsstyrelsen (2013) att ohälsan beror på 
just bristande stöd i skolan som leder till stress, oro, låg självkänsla och lågt självförtroende. 
Det tyder på att orsakerna ursprungligen kan ligga på verksamhetsnivå, något som endast två 
informanter medgett. Övriga informanter kopplar emellertid ohälsa till individnivå snarare än 
verksamhetsnivå. Även felval, som resultatet visar var en vanlig anledning till avbrott, 
framställs som något som ligger på individnivå, då informanterna påtalar att eleven själv inte 
insett sina begränsningar eller hur mycket arbete som krävs på ett visst program. 
Ungdomsstyrelsen (2013) lyfter fram felval som orsak till studieavbrott. Här menar de dock att 
mycket ansvar ligger på grundskolan att ge bättre information till eleverna innan valet till 
gymnasiet. SKL (2012a) menar att den osäkerhet elever känner över valet kan förebyggas 
genom bättre kommunikation och samverkan mellan vägledningen på grundskolan och 
gymnasiet. Detta i sin tur kan indikera att vägledarna behöver samarbeta mer för att 
informationen ska blir så utförlig som möjligt. Informanterna berättar också att elevernas brist 
på motivation är en anledning till studieavbrott. SKL (2012a) påpekar emellertid att elever 
behöver vägledning för att känna att de är på rätt program och för att känna sig motiverade. 
Gymnasieutredningen (SOU, 2008:27) utvecklar detta och menar att eleven under sin första tid 
i gymnasiet bör få vägledning för att skapa motivation, dessutom kolla av om eleven hamnat 
på rätt program. Detta är inte något som informanterna reflekterade över. 
 Skolverket   (2013)   menar   att   skolans   personal   behöver   ha   kunskap   om   olika  
funktionsnedsättningar   och   hur   de   kan   påverka   elevers   vardag.   De   måste   dessutom   kunna  
kompensera   elevers   olika   förutsättningar   så   att   alla   får   samma   möjligheter.   I   resultatet  
framkommer   emellertid   att   vid   vissa   informanters   skolor   så   väljer   elever   med  
funktionsnedsättningar  av  olika  slag  att  avsluta  sina  studier  för  att  det  blir  för  svårt  för  dem.  De  
ges  med  andra  ord   inte  de   förutsättningar  de  har   rätt   till  då  det   i   resultatet   framgår  att  vissa  
informanter  anser  att  det  är  upp  till  eleven  själv  att  motivera  sig  till  skolgång  och  ta  ett  eget  
ansvar.   

I  resultatet  framkommer  det  att  kartläggningen  av  anledningarna  varierar  i  grad.  Vägledarna  
utgår   främst   från   sin   egen   uppfattning   och   rektorerna  menar   att   kartläggning   oftast   görs   av  
vägledaren.  Vägledarna  menar   i   sin   tur   att   det   emellertid   bara   är   ett   försök   till   systematisk  
kartläggning,  alltså  att  det  ofta  inte  fungerar  i  verkligheten.  De  berättar  att  de  har  en  blankett  
där  det  går  att  fylla  i  anledningarna  till  studieavbrottet,  den  glöms  dock  ibland  bort  eller  fylls  
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inte  i  riktigt.  Endast  en  informant  menade  att  kartläggningen  görs  för  att  sedan  användas  i  något  
syfte.  Detta  kan  visa  varför  informanterna  inte  kopplar  anledningarna  till  verksamheten. 
 

Arbetet rörande studieavbrott  

Reaktivt arbete 
Resultatet  visar  att  alla  informanter  på  ett  eller  annat  sätt  försöker  arbeta  förebyggande.  Dessa  
arbeten  är  emellertid  överhängande  reaktiva,  de  sker  först  när  någon  elev  verkar  vara  på  väg  att  
göra  studieavbrott.  Skolverket  (2007)  har  tidigare  riktat  kritik  mot  skolor  och  personal  för  att  
de  brister  i  att  arbeta  förebyggande  och  att  skolan  agerar  försent  när  elever  funderar  på  att  hoppa  
av.   Även   Beckne   (1995)   kritiserade   skolorna   i   sin   undersökning   för   att   de   inte   hade  
uppmärksammat  studieavbrotten  tillräckligt.  Detta  verkar  stämma  överens  med  den  bild  som  
informanterna   i   föreliggande   studie   ger.   De   försöker   fånga   upp   de   elever   som   verkar   gå   i  
riktning   mot   ett   studieavbrott   vilket   är   ett   sätt   att   arbeta   med   problematiken,   men   det  
förebyggande  arbetet  bör  komma  långt  tidigare  för  att  få  större  och  bredare  effekt.   
 Det finns inget aktivt medvetet arbete för att förebygga studieavbrott på verksamhetsnivå 
förutom på en skola, där vägledaren använder information i förebyggande syfte. I   resultatet  
framkommer  det  att   informanterna  anser  att  problematiken  kring  studieavbrott  generellt   sett  
ligger  på  eleven  och  inte  inom  skolans  verksamhet.  Möjligtvis  beror detta på att skolorna ser så 
många individuella orsaker till studieavbrott att de inte kopplar anledningarna till 
verksamheten, och att de därför inte anser sig behöva utveckla något generellt förebyggande 
arbete. Eller finns det helt enkelt inte tid till annat än att släcka bränder som en rektor var inne 
på? Beckne   (1995)   beskriver   just   denna   problematik,   alltså   skolans   sätt   att   lägga   fokus   på  
elevens  brister  vid  studieavbrott  och  att  detta  är  något  som  skulle  vara  utanför  skolans  kontroll.  
Problematiken   var   alltså   aktuell   för   nästan   20   år   sedan   och   vid   de   skolor   våra   informanter  
arbetar  vid  verkar  ingen  överhängande  förändring  skett. 
 

Förbättra samarbetet 
Vägledarna  berättar  att  de  samarbetar  med  grundskolan  genom  olika  insatser  där  eleverna  får  
besöka  gymnasieskolan  innan  de  gör  sitt  val,  men  att  det  inte  är  aktivt  i  den  bemärkelsen  att  de  
medvetet   gör   det   för   att   förebygga   studieavbrott.   Detta   är   ett   viktigt   arbete   som   dessutom  
behöver   vara   medvetet   och   dokumenterat   för   att   förebygga   studieavbrott,   då   några   av   de  
framgångsfaktorer   som  SKL   (2012b)   exemplifierade   var   att   ha   tydliga  mål   och   resultat   för  
arbetet   och   ett   välutvecklat   samarbete.   För   att   kunna   utveckla   det   arbetet   så   behöver   alltså  
samarbetet   mellan   de   olika   skolformerna   förbättras.   Både   Jäppinen   (2009)   och  
skolinspektionen   (2009)   menar   att   ett   stärkt   samarbete   mellan   just   grundskolan   och  
gymnasieskolan  gällande  förebyggande  arbete  genererar  ett  framgångsrikt  resultat.  Att  förbättra  
vägledning   inom  både  grundskola  och  gymnasieskola  är  enligt  OECD   (2004)  viktigt   för  att  
förebygga  studieavbrott  och  menar  att  det  är  av  stor  vikt  att  det  finns  ett  aktivt  förebyggande  
arbete  inom  skolan  där  vägledning  har  stort  utrymme.  Hos  en  av  vägledarna  så  är  tillsynes  detta  
arbete  mest  utvecklat  där  hon  är  med  och  har  överlämningar  mellan  grundskolan  och  gymnasiet  
när  det  kommer  nya  elever,  där  de  sedan  följer  upp  och  utvärderar  det  arbete  som  görs  under  
alla  tre  år. 
 Den främsta insatsen som görs för att förebygga studieavbrott är att koppla in 
elevhälsoteamet. Alla vägledarna i studien är med i elevhälsoteamet men hur stor roll de innehar 
där varierar. Vissa upplever att arbetet fungerar tillfredsställande och vissa kopplas enbart in 
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när det gått så långt som till en faktisk utslussning. Skolverket  (2007)  menar  att  vägledarens  
roll   dels   är   att   upptäcka   presumtiva   studieavbrytare.   Då   behövs   det   samtidigt   ett   tydligt  
samarbete  med  andra  professioner  inom  skolan  för  att  vägledaren  skall  kunna  göra  det.  För  en  
av  vägledarna  blir  det  svårt  att  göra  eftersom  hon  kopplas  in  i  alla  elevärenden  försent.  SKL  
(2012b)  belyser  att  ett  tidigt  tecken  på  framtida  studieavbrott  är  ogiltig  frånvaro.  Detta  arbetar  
en  del   informanter  med  genom  elevhälsan,  då  de   försöker  ha   ett   nära   samarbete  med  övrig  
personal  för  att  snabbt  få  reda  på  om  någon  elev  börjar  få  hög  frånvaro.  Skolorna försöker också 
lösa problematiken genom att sätta in en rad olika samtal som åtgärder. Samtalen förekommer 
ibland innan elevhälsan kopplas in och ibland efter. Ibland faller det till sist på vägledaren att 
motivera eleven att stanna kvar samt undersöka om det finns andra alternativ.  
 

Från vilket håll skall anpassningen ske? 

Beckne (1995) menar att det finns en anpassningsprocess i skolan där det är lika mycket skolans 
svårigheter att kunna anpassa sig till elevens behov som elevens svårigheter att anpassa sig till 
skolans krav. Detta kan förstås genom att informanterna i föreliggande studie brister i att inse 
deras inblandning i problemet då de ger en bild av att anpassningen främst bör komma från 
eleven. De talar om hur eleven har "misslyckats" med skolan, men inte hur skolan har 
misslyckats med eleven. Några av informanterna nämner till och med att några elever inte vill 
avbryta sina studier men att föräldrar och skolan ser att studierna inte fungerar. Exempelvis 
som Sigrid uttrycker det "Men inte eleven själv, utan det är någonting som får sjunka in.", eller 
när Rakel berättar att de ibland rekommenderar studieavbrott. Rut ser i sin tur att det kan finnas 
något som heter "positivt avhopp". Handlar detta om att eleven långt innan omedvetet blivit 
övertygad om att hon eller han inte kommer att klara skolan? Att det är underförstått att elevens 
situation inte går att reda ut utan kommer leda till avbrott?  
 

Ingen plan för arbetet 
Många  av  informanterna  ställde  sig  initialt  frågan  hur  ett  förebyggande  arbete  utifrån  studie-  
och   yrkesvägledning   skulle   utformas.   Detta   kan   vara   en   indikator   på   att   det   förebyggande  
arbetet  inte  enbart  kan  göras  genom  studie-  och  yrkesvägledning.  Ungdomsstyrelsen (2013) tar 
bland annat upp att eleverna ville ha mer pedagogiskt stöd, mindre klasser och mer individuell 
och anpassad studieplan, något som även rör det pedagogiska arbetet. 

Då   någon   plan   inte   existerar   finns   det   generellt   sett   inte   heller   någon   uppföljning   eller  
utvärdering  av  arbetet.  Hur  vet  då  skolan  om  arbetet  behöver  utvecklas?  Enligt  våra  informanter  
reflekteras  det  sällan  över  denna  fråga.  Bristen  på  mål  och  handlingsplan  leder  i  sin  tur  till  ett  
oorganiserat  arbete  kring  studieavbrott  vilket  självklart  påverkar  hur  det  går  för  eleverna.  SKL  
(2012b)  visar  på   en   rad  olika   framgångsfaktorer   som  skolor  med   låg  studieavbrottsfrekvens  
använt  sig  av.  Där  visar  sig  bland  annat  att  just  tydliga  mål  och  resultat,  känslan  av  att  vara  på  
rätt  utbildning  och  förmågan  att  upptäcka  och  tillgodose  elevers  behov  var  av  stor  vikt.  Om  
informanterna   inte   har   någon   plan   är   det   också   svårt   att   utvärdera   arbetet.   Om   de   inte  
uppmärksammar  problemen,  så  kan  inget  göras  åt  dem. 
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Förbättringsmöjligheter 

Alla förslag är på verksamhetsnivå 
I   resultatet  framgår  tydligt  att  alla  de  förslag  på  förbättringsåtgärder  våra  informanter  angett  
kan  placeras  på  verksamhetsnivå.  Därtill  har  det  framkommit  att  rektorerna  var  mer  restriktiva  
i   sina   förslag   på   förbättringsåtgärder   kring   studie   och   yrkesvägledningen,   jämfört  med   vad  
studie-  och  yrkesvägledarna  var.  Kan detta bero på att rektorerna inte är insatta i vad studie- 
och yrkesvägledning innebär, eller kan deras beslutandeposition får dem att tänka mer 
realistiskt och inom vissa ekonomiska ramar? 
 

Dokumenterade rutiner 
I   resultatet   framgår   det   att   vägledarna   vill   ha   en   plan   för   det   förebyggande   arbetet   och   att  
rektorerna  anser  att  det  behövs  ett  mer  aktivt  arbete  för  att  förebygga  avbrott.  Informanternas  
önskan  om  planering  och  en  arbetsgång  kring  detta  harmoniserar  med  hur  skolverket  anser  att  
man  bör  arbeta.  Skolverket  (2013)  trycker  nämligen  på  vikten  av  en  övergripande  planering  av  
studie-   och   yrkesvägledningsarbetet.   SKL   (2012b)   menar   i   sin   tur   att   tydliga   mål   är   en  
framgångsfaktor   för   att  minska   studieavbrott.   Informanterna   anser   att   de   skulle   få   ett   bättre  
resultat  av  det  förebyggande  arbetet  om  det  fanns  en  plan  för  hur  det  skulle  gå  till. 
 

Mer tid till studie- och yrkesvägledning 
Resultatet i föreliggande studie visar att både vägledare och rektorer anser att det finns för lite 
tid till vägledning. Det finns för lite tid till enskilda samtal och för lite tid till att röra sig runt i 
skolan där eleverna befinner sig. En rektor menar också att de elever som behöver vägledningen 
mest, oftast inte är de som söker sig till vägledaren. Detta kan vara en riskfaktor, då det enligt 
SCB (2007:4) bara är var femte elev som valt att avbryta sina studier som pratat och haft kontakt 
med studie- och yrkesvägledaren. Informanterna   menar   att   om   det   fanns   fler   studie-   och  
yrkesvägledare,  eller  att  de  som  redan  finns  syntes  mer  ute  i  verksamheten,  så  skulle  eleverna  
söka  sig  betydligt  mer  till  vägledarna.  De  ger  också  flera  förslag  till  hur  de  kan  försöka  lösa  
problemet  med  bristen  på  motivation  hos  eleverna.  De  talar  om  att  arbeta  med  målbilder  och  att  
koppla   utbildningen  mer   till   näringslivet   för   att   öka  motivationen   och   därmed   även  minska  
studieavbrotten.  Här  har  de  egentligen  början  till  en  lösning  på  verksamhetsnivå,  på  ett  problem  
de  menar  ligger  på  individnivå.  Detta  arbete  behöver  dessutom  komma  tidigt  i  utbildningen  om  
man  går  i  linje  med  gymnasieutredningen  (SOU,  2008:27)  som  anser  att  eleven  under  sin  första  
tid  i  gymnasiet  bör  få  vägledning  för  att  skapa  motivation  och  även  för  att  kolla  av  om  eleven  
hamnat  på  rätt  program.   
 

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. 
Vägledarna   i   föreliggande   studie   anser   att   studie-   och   yrkesvägledning   bör   bli  mer   på   hela  
skolans  ansvar  och  att  rektor  är  den  som  ska  fördela  detta  ansvar.  Enligt  skolverkets  allmänna  
råd   (2013)   är  det  precis   så  det  bör   gå   till,   det   vill   säga   att   studie-  och   yrkesvägledning  bör  
integreras  i  skolan  och  att  det  är  rektors  ansvar  att  det  finns  förutsättningar  för  detta.  Samarbetet  
mellan  lärare  och  vägledare  brister  vilket  visar  sig  tydligt  i  resultatet.  Även  rektorerna  menar  
att   vägledarna   behöver   arbeta   mer   tillsammans   med   lärarna.   Det   är   emellertid   bristen   på  
motivationen  hos  personalen  i  skolan  är  något  som  alla  menar  står  i  vägen.  Skolverket  (2007)  
har   tidigare   riktat   kritik   mot   att   det   ofta   finns   ett   bristande   samarbete   mellan   lärare   och  
vägledare.  Där  är  det  emellertid  också  en  fråga  om  vems  ansvar  detta  är.  Att  ge  förutsättningar  
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för  lärare  och  vägledare  att  samarbeta  ligger  nämligen  på  rektorns  ansvar  (Skolverket,  2013).  
För   att   försöka   lösa   problemen   menar   två   informanter   att   vägledning   bör   vävas   in   i  
undervisning,   genom   att   integreras   i   alla   kurser   eller   genom   en   helt   egen   kurs.  Även   detta  
överensstämmer  med  det  skolverket  (2013)  menar,  nämligen  att  studie-  och  yrkesvägledning  
bör  ingå  i  undervisning. 
 SKL (2012b) menar att ett tidigt tecken på framtida studieavbrott är ogiltig frånvaro, och i 
resultatet kan vi se att skolorna vill utveckla arbetet kring att fånga upp eleverna genom att 
tidigt upptäcka varningssignaler eller förändringar hos eleven. Detta är en framgångsfaktor 
enligt SKL (2012b), alltså att utveckla en förmåga att upptäcka och tillgodose elevers behov.  

I skolans uppdrag ingår även att arbeta för att underlätta övergången från studier till annan 
sysselsättning, ett bra samarbete med arbetsförmedling och eller andra aktörer krävs därmed 
(Skolverket, 2013). I föreliggande studie menar de allra flesta informanter att de önskar att just 
samarbetet ska sträcka sig även utanför skolans gränser, då de önskar öka kopplingen till 
arbetslivet och de olika aktörer som verkar ute i samhället. Att visa att det finns så mycket mer 
än skolan, att motivera eleverna att stanna i skolan för att sedan kunna klara sig bättre i världen 
utanför, vilket även detta överensstämmer med vad skolverket anser. 
 Samtliga informanter ser resurser (pengar och tid) som ett hinder för utvecklandet av studie- 
och yrkesvägledning kopplat till studieavbrott. Några av informanterna nämner även 
motivation hos skolans personal som ett hinder. 
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DISKUSSION 

Intentionen från skolan bör vara att lära, hjälpa, motivera, vägleda samt utveckla eleverna. Om 
detta inte fungerar så bör skolan undersöka, först och främst, var problemet ligger inom 
verksamheten. Här uppdagas det emellertid att skolorna i det stora hela anser att anledningar 
till studieavbrott hör hemma hos individen, något de anser ligga utanför skolans kontroll. Det 
kanske inte är så konstigt då informanterna nog inte i ett första skede vill erkänna att de 
misslyckats med eleverna, och erkänna att de agerat och hanterat eleverna felaktigt. Vi 
undkommer emellertid inte frågan: vem är det egentligen som ska anpassa sig till vem? Är det 
rimligt att försöka pressa in alla individer i en och samma ram, och de som faller utanför har 
inte skolan ansvar för? Ingen av skolorna förebygger aktivt och medvetet studieavbrott på 
verksamhetsnivå genom studie- och yrkesvägledning, vilket de motiverar med att 
anledningarna ligger på individnivå. Skolorna verkar med andra ord inte tycka att det är relevant 
att förebygga studieavbrott på verksamhetsnivå. Det går emellertid inte ihop med att alla de 
förslag på förbättringar som de angav återfinns på verksamhetsnivå. Beror detta på att skolan 
på något plan ändå kopplar anledningarna till den egna verksamheten, men att de "stoppar 
huvudet i sanden"? 
 Bristen på systematisk kartläggning av anledningar till studieavbrott försvårar arbetet för 
skolorna att utarbeta en plan för att förebygga dem. Om en tydlig och relevant plan fanns som 
genomsyrade hela skolverksamheten - från grundskola till gymnasieskola - och dessutom 
utvärderades, skulle arbetet med att förebygga studieavbrott sannolikt förbättras avsevärt. 
 När samarbetet mellan personalen på skolan brister är det tydligt att eleverna blir lidande 
och blir utan, eller får mycket sen hjälp, framförallt av vägledaren. Om skolan hade ett tydligt 
samarbete, dels inom sin egen personalstyrka men också med exempelvis grundskolan, skulle 
det förebyggande arbetet ha större genomslagskraft. De förslag på förbättringar som 
informanterna ger är något vi anser vara positivt och värt att utveckla. 
 Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Detta tar emellertid inte bort skolans ansvar för att 
motivera och engagera eleverna i studierna. Något behöver göras för att uppmuntra de elever 
som finner skolan meningslös. Skolan ska inte vara en plats där man tar död på motivationen 
hos eleverna, utan ska vara en plats som inspirerar och bidrar till kreativitet! Skolan får aldrig 
verka hindrande för någon elev, utan måste arbeta för att ge eleven de förutsättningar som krävs 
för att klara av studierna. 

Det är svårt att argumentera mot en ekonomisk ram som informanterna anser inte går ihop 
för att de ska kunna börja arbeta förebyggande. Men om de skulle se vilka positiva följder det 
kan bli av att arbeta förebyggande så skulle en ekonomisk ram inte kunna hindra dem. Om fler 
ungdomar går klart gymnasieskolan så stärks deras ställning på arbetsmarknaden och risken för 
ohälsa minskar, det tycker vi är det viktigaste här, sen att det även bidrar till sparade kostnader 
för samhället är bara en bonus. Frågan är om skolan är medveten om att de sitter på denna makt? 
 

Slutsatser 

Om gymnasieskolan ska kunna minska studieavbrotten så behöver de arbeta mer proaktivt än 
reaktivt. För att undvika det reaktiva arbetet behöver skolorna kartlägga anledningar för att 
kunna utarbeta en plan för arbetet, utvärdera och revidera planen kontinuerligt. Dessutom 
behöver skolorna utveckla samarbetet med grundskolan och det omgivande samhället. Med 
andra ord bygga upp en fungerande verksamhet där skolan främst fokuserar på vad de kan göra 
för individen och inte hur individen bör anpassa sig till skolan. 
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Metoddiskussion 

Valet av datainsamlingsmetod föll på kvalitativa intervjuer då vi syftar till att lyfta fram 
informanternas syn på problematiken, deras sätt att djupare resonera och tänka kring det. Något 
som hade varit svårt att fånga om exempelvis en kvantitativ enkät hade använts. Emellertid 
hade en enkät eventuellt gett oss fler siffror kring studieavbrott som hade kunnat kontrolleras 
mot övrig statistik på ett annat sätt. Men då detta inte är syftet med studien ser vi inget behov 
av det. 

Under intervjutillfället kan vi som intervjuat ha påverkat hur mycket och hur ärligt 
informanterna svarat. Detta på grund av vår ålder, vårt kön och vår härkomst. Det tror vi 
emellertid inte har påverkat då frågorna inte har varit för personliga utan rört deras arbetsplats 
och arbetsgången där. Påverkan kan även ha skett genom vår framtoning, om vi lyckats behålla 
en neutral och passiv sådan eller inte. Vi kan, trots den tänkta ’lyssna och lär’ inställningen vid 
intervjutillfället, ha provocerat fram svar hos informanten, dock anser vi att vi lyckades undvika 
att provocera fram svar. Vidare kan informanterna ha känt sig obekväma vid vissa frågor och 
svarat i enlighet med vad de trodde att vi ville höra, och eller anpassat sina svar efter vår 
beskrivning av problematiken vilket är något vi tyvärr inte kunnat kontrollera (jfr Denscombe, 
2009). 

Vissa intervjuer har genererat mer användbar empiri än andra, vilket kan ha påverkat 
studiens resultat trots att vi försökt använda alla informanter lika mycket under studiens gång. 
Det har varit förhållandevis svårt att få kontakt med informanter till föreliggande studie. Det 
skickades ut väldigt många e-postmeddelanden i jämförelse med hur många som svarat. Av de 
som svarade kan man fråga sig om de gjorde det för att de arbetar med och kring studieavbrott. 
Samma sak gällande de som valde att inte svara på e-posten, uteblev svaret på grund av 
bristande arbete kring studieavbrott? Om fler informanter hade velat ställa upp i studien hade 
kanske resultatet varierat mer på vissa punkter, samma sak om informanter från södra Sverige 
hade plockats in. Vi anser dock att de åtta informanter som använts har gett studien ett bra 
underlag och tror inte att vi hade kommit fram till andra slutsatser om antalet informanter och 
dess geografiska position hade sett annorlunda ut. 
 

Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning som vi finner intressant är att undersöka genom en longitudinell 
studie hur olika förbättringsåtgärder inom studie- och yrkesvägledningsarbetet kan påverka 
antalet studieavbrott. Vidare finner vi det intressant att undersöka hur samarbetet när det gäller 
studie- och yrkesvägledning inom skolan ser ut och hur det kan utvecklas.  
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Bilaga 1 - Intervjumall 
 
Orsaker  till  avhopp: 

Hur  ser  det  ut  på  denna  skola  när  det  gäller  studieavbrott?   

Vad  ser  du  som  de  främsta  anledningarna  till  studieavbrott?   

Hur  har  ni  kartlagt  orsakerna  till  studieavbrott? 

 

Arbetet  med  avhopp: 

Vad  görs  inom  ramarna  för  studie-  och  yrkesvägledning  för  att  förebygga  studieavbrott? 

Finns  det  någon  plan  för  det  förebyggande  arbetet? 

Hur  ser  samarbetet  ut  mellan  andra  skolor/skolformer,  när  det  gäller  studie-  och  
yrkesvägledning  kopplat  till  studieavbrott? 

 

Förbättringsmöjligheter: 

Vad  kan  skolan  mer  göra  inom  ramen  för  studie-  och  yrkesvägledning  för  att  förebygga  
studieavbrott? 

Om  du  hade  alla  resurser  som  krävs,  hur  hade  du  organiserat  studie-  och  
yrkesvägledningsarbetet  för  att  förebygga  studieavbrott? 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 - Missiv 

 
Hej! 

Vi  är  två  studenter  vid  Umeå  Universitets  Studie-  och  yrkesvägledarprogram  vid  namn  Eliin  
Nordlander  och  Camilla  Olofsson.  Vi  gör  ett  examensarbete  om  genomströmningen  av  elever  
i  gymnasieskolan.  Syftet  med  rapporten  är  att  beskriva  och  analysera  orsaker  till  studieavbrott  
från  gymnasieskolan  samt  hur  studie-  och  yrkesvägledningen  är  organiserad  respektive  kan  
utvecklas  för  att  öka  genomströmningen. 
 

Vi  vill  ta  reda  på  hur  skolor  arbetar  kring  detta  med  utgångspunkt  från  verksamma  rektorer  
och  studie-  och  yrkesvägledare.  Därmed  vill  vi  intervjua  dig  som  har  kunskap,  utbildning  och  
erfarenheter  vi  finner  värdefulla  för  oss  och  vår  studie.  Det  vi  önskar  göra  är  att  boka  in  1  
timme  för  intervju  med  dig  så  snart  som  möjligt. 

 

Vår  studie  grundas  i  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer.  Deltagandet  bygger  på  
frivillighet  och  du  kan  när  som  helst  avbryta  intervjun  och  därmed  ditt  deltagande  i  studien. 
Du  och  din  arbetsplats  förblir  anonym  genom  hela  rapporten  och  det  material  vi  får  behandlas  
konfidentiellt  och  kommer  endast  att  användas  till  forskningsändamål. 

Har  du  frågor  eller  funderingar  är  du  välkommen  att  kontakta  oss  för  mer  information! 

 
Med  vänliga  hälsningar 

Eliin  Nordlander 

Camilla  Olofsson 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 - Exempel på matris 
 
Studie- och yrkesvägledarnas uppfattning om vilka anledningar det finns till 
varför ungdomarna gör studieavbrott 

Nivå Teman Citat 
Verksamhetsnivå  (Finns ej några exempel) 

Individnivå Ohälsa ”Så det kan vara väldigt många saker men de mår väldigt psykiskt dåligt och de 
gör att de sover dåligt och att antingen spelar de på nätterna och så sover de dåligt 
eller så sover de dåligt för att de har mycket oros- eller ångesttankar. De har 
väldigt destruktiva beteenden mot sig själva.” (S3) 

 Felval ”De tänker inte efter i nian ordentligt.. de väljer kanske det som låter bra men har 
ingen aning om vad programmet egentligen innebär, de kanske trodde i nian att 
det är det här programmet jag ska välja, och sen när de kommer hit och få se hur 
det verkligen är så blir det inte alls som deras förväntning.” (S1) 
 
”De är ju många som väljer fel för att kompisarna kanske väljer och så väljer man 
efter det och sen kommer man på det efter halva terminen och så byter man. Och 
då är man redan efter, de gör ju också många gånger att många skiter tillslut i 
skolan. Fast de hade kanske förutsättningar för att klara skolan.” (S3) 

 Låg motivation 
och svårigheter i 
skolan 

”Många förstår inte varför de ska ha gymnasieexamen, varför de ska använda det. 
På mina yrkesprogram kan det gärna vara att de har jobb klart, ’varför ska jag då 
läsa historia, vad ska jag ha den till?’ Svårt att förstå syftet med 
gymnasieexamen.” (S3) 

 


