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Abstract
According to statistics, it is common that Upper Secondary school students in vocational
programs drop out. The aim of this study was to find out why these students decide to
complete their education after having considered a dropout. How many students considered
dropping out, who are those students and what reasons did they have? What thoughts and
experiences did they have of the schools attempt to prevent them from dropping out? To
collect data to this study a survey was used, followed by qualitative interviews. The data was
later analyzed based on Antonovsky’s Sense of Coherence. The results showed that half of the
students had at some point considered dropping out of school. The three main reasons for
dropping out were: low motivation, mental health problems and that the education lacked
quality. The top three reasons for wanting to pursue their education were: wanting an
education, parents´ expectations and social interaction with friends. All students agreed that
they have good relations with someone working at the school whom is willing to listen to
them. One conclusion is that a healthy and safe school environment and good relations
between school staff and students is a key to prevent school dropouts.
Keyword: Special needs, mental health problems, Sense of Coherence (SOC), motivation,
good school relations
Sökord: Svårigheter, psykisk ohälsa, KASAM, motivation, goda relationer
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1. Inledning
Hösten 2011 genomfördes den svenska gymnasiereform som kom att omfatta förändringar
inom bedömning, utbildningsmål och studieinriktningar. Reformen innebar bland annat ett
nytt betygssystem, nya gymnasieprogram och examensmål. (Skolverket, 2016). Det skulle
ställas hårdare krav på elever i allmänhet och mer yrkesutbildning för elever vid
yrkesprogrammen (Olsson, 2012). I en intervju med dåvarande utbildningsminister Jan
Björklund menade ministern att genom en förändring av gymnasieskolan och, i detta fall,
yrkesutbildningen, skulle fler gymnasieelever fullfölja sin utbildning då skoltrötta elever
skulle få arbeta mer mot yrkeslivet (ibid.).
Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform är uppdraget, förutom att ge de elever som
går i skolan en adekvat utbildning, även att ge stöd och särskilt stöd för att eleverna ska kunna
nå de mål som krävs för betyg i varje avslutad kurs. Det är här specialpedagogens kompetens
kommer in, tillsammans med elevhälsans övriga professioner. Elever som av olika
anledningar inte når målen ska få det stöd denne behöver och är i behov av. Gymnasieskolans
skyldighet är också att skyndsamt utreda elevers frånvaro så att denna inte ska leda till
avhopp. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2013) är frånvaro ett problem vars
orsaker ibland är svåra att utreda då det kan handla om både rena skolproblem samt
problematik i barnets/elevens direkta omgivning (både hem och skola).
Yrkesprogrammen är främst drabbade av avhopp inom gymnasieskolan. Skolinspektionen
(2015) genomförde en granskning av skolavhopp och skolornas system för förhindrande av
avhopp och frånvaro. Ingen av de granskande skolorna hade effektiva system för att hantera
elever som hoppade av. Kritiken riktades främst mot avsaknad av kommunikation mellan
lärare, rektor och övrig personal och dåligt anpassade åtgärder. Därtill ansåg eleverna att
lärarna inte lyssnade på dem.
Tydliga rutiner är A och O för att främja närvaro i skolan och en stor del i detta främjande
arbete handlar om goda relationer och om att elever ska känna sig trygga och bli sedda varje
dag på skolan. Här är elevhälsans samlade professioner och samarbete centralt och av stor vikt
(SKL, 2013). Enligt Socialtjänsten och Skolverket (2016) ska elevhälsan arbeta förebyggande
och hälsofrämjande på skolorna för att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. Elevhälsoarbetet
ska bedrivas utifrån tre olika kompetenser: specialpedagogiskt, medicinskt och psykologiskt
(Skollagen, 2 § 26 och 28).
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Varje skolavhopp innebär en stor samhällskostnad och utgör för den enskilda individen en
stor riskfaktor för ohälsa, arbetslöshet och social exkludering. Från skolans och samhällets
sida är skolavhopp således ett misslyckande (SOU 2013:74). Skolfrånvaro föregår ofta
skolavhopp och därför är det utifrån ett individperspektiv enormt viktigt att arbeta
förebyggande mot både skolfrånvaro och avhopp. Frånvaro och avhopp är alltså problem som
bör belysas utifrån både ett samhällsperspektiv såväl som ett individperspektiv. Vad gäller
skolans uppdrag är det individuella kunskaps- och utvecklingsuppdraget det primära.
Skolfrånvaro och skolavhopp bottnar i flertalet orsaker, men ohälsa, stress och svåra
livomständigheter omnämns i åtskilliga studier som stora riskfaktorer (Tartas, et al., 2014).
För att motverka och minska skolfrånvaro och skolavhopp krävs alltså många professioner
såsom lärare, mentorer och övrig personal, varav specialpedagogen är en av dessa. I yrket ska
specialpedagogen bland annat handleda lärare och personal i sitt arbete med elever i behov av
särskilt stöd. Studier har visat att för att hjälpa elever i svårigheter till att lyckas i skolan är
känsla av samhörighet och tro på den egna förmågan viktigt – både hos eleverna och för deras
lärare (Levi, et al., 2013). Elever som har en hög känsla av sammanhang har bättre
förutsättningar för att hantera skolrelaterade problem och hanteras dessa problem
framgångsrikt presterar eleverna också högre (Tartas, et al., 2014). Eftersom en hög känsla av
sammanhang visat sig utgöra en främjande faktor för fortsatt skolgång, tar gällande uppsats
avstamp i KASAM – känsla av sammanhang, ett begrepp som Antonovsky myntat (2005).
Antonovsky arbetade utifrån det salutogena perspektivet där man ställer sig frågan ”vad är det
som gör människan frisk?” istället för att fokusera på det som gör människan sjuk och utifrån
detta skapade han KASAM (2005). I detta arbete kommer vi till stor del fokusera på elevernas
känsla av att höra till, att känna gemenskap och att ingå i ett sammanhang och det är här
begreppet KASAM kommer in. En elev når hög KASAM i skolsammanhang när denne får
lagom svåra utmaningar och förstår varför hen ska lära sig det utmaningen erbjuder (Hedevåg
i Cewin, 2016). Lyckas skolan skapa en känsla av sammanhang för eleverna? Därför vill vi i
detta arbete sätta eleverna i fokus och belysa deras uppfattningar om faktorer som bidrar till
att de inte hoppade av pågående yrkesprogram. På så vis kan en förståelse skapas för hur
skolan kan arbeta förebyggande med skolavhopp.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att ta reda på varför ett antal gymnasieelever vid yrkesprogrammen
faktiskt fullföljer sin utbildning efter att ha övervägt ett avhopp/studieavbrott. De
frågeställningar som avser besvara syftet är:


Hur stor del av eleverna har någon gång funderat på att hoppa av yrkesprogrammet på
gymnasiet och vilka är dessa elever?



Vilka är anledningarna till att eleverna funderat på att hoppa av?



Finns det något i elevernas berättelser som förenar dem, och i sådana fall vad?



Vilka faktorer har påverkat elever vid yrkesprogrammen att fullfölja sin utbildning?



På vilket sätt upplever eleverna att skolans eventuella stödinsatser har påverkat deras
val att fullfölja utbildningen och vad tänker eleverna idag om skolan?

1.3 Avgränsningar
I detta arbete är syftet till största del att ta reda på varför elever funderar på att hoppa av sin
yrkesutbildning och vad det är som får dem att stanna kvar. Studien avgränsas till
yrkesprogram eftersom det är många elever från just dessa program som hoppar av i
jämförelse med från de teoretiska programmen. Däremot nämns teoretiska program i
bakgrundsavsnittet. Vi kommer således inte att titta på delar som rör exempelvis frånvaro
(även om detta nämns). I arbetet omnämns exempelvis kön, ålder, etnicitet, svårigheter,
socioekonomisk bakgrund etcetera men vi väljer att inte gå djupare in i vissa av dessa
områden. Dessa belyses snarare som en del i en helhet. I denna studie berörs ej heller
skolpersonals och rektors åsikter och tankar kring varför elever vill hoppa av sin utbildning
och vad det är som gör att de vill stanna kvar. Fokus har legat på elever och deras tankar och
upplevelser.
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2. Bakgrund och tidigare forskning
I detta kapitel avhandlas bakgrunden till ämnet samt relevant forskning. I gällande studie
används begreppen avhopp eller studieavbrott uteslutande trots att det finns andra
benämningar. I studien diskuteras aldrig heller elever som exempelvis flyttat och bytt skola.
Kapitlet inleds med en definitionsförtydling.
2.1 Definitioner på avhopp
Det saknas för närvarande en fullständig definition av vad som anses vara ett studieavbrott.
Inom internationell forskning används dock begreppet Early School leaving (ELS) (European
Commission, 2013). Vad ELS är varierar mellan länder och utbildningssystem, bland annat på
grund av att den obligatoriska skolgången ser annorlunda ut mellan länderna
(Skolinspektionen, 2014). Även begreppet dropout används internationellt vilket går att
översätta till det svenska begreppet ”avhopp”. Dessa två begrepp är enligt Lindblad (2016)
ofta missvisande då de flesta av dessa ungdomar går kvar i skolan men inte får fullständiga
betyg. Blonddal och Adalbjarnad (2009) använder begreppet school dropout i deras forskning
på Island och här delar man in begreppet i två kategorier:

The inclusive definition depends on the norm of education in the society, while the
exclusive definition defines dropouts as those who do not complete the education they
have started. (s 733)

Författarna menar här att den första definitionen är mer använd eftersom gymnasiet som
”nivå” är en norm i samhället och därför är de som ej slutför gymnasiet definierade som
avhoppare oavsett om de börjar denna skolform eller ej (ibid.).
Det svenska Skolverket definierar ett studieavbrott med: “att eleven inte fått ett slutbetyg” och
förtydligar detta med två underkategorier: “Tidiga avbrott” vilket anses var de elever som
avslutar studierna i första eller andra året. Och “Sena avbrott” elever som avslutar sina studier
i årskurs tre (Skolinspektionen, 2014).
2.2 Avhopp under 1900-talet
Under 1970-talet avbröt cirka 15 procent av eleverna i Sverige sin gymnasieutbildning
(Beckne, 1995). Under början av 1990-talet sjönk dessa gymnasieavhopp till cirka tio procent.
Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning år 1993 avslutade ungefär 18 procent av
eleverna sina studier i förtid och några år senare (1998) ökade antalet avhopp till mellan 23-35
procent (Cederberg, 2012).
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2.3 Internationella avhopp
Enligt en rapport från European Commission (2013) är avbrutna studier något som har
uppmärksammats även inom Europeiska unionen (EU). År 2012 rapporterades siffror på att
cirka tretton procent av ungdomar mellan 18 till 24 år inte hade slutfört en
gymnasieutbildning. Dessa tretton procent motsvarar 5,5 miljoner ungdomar inom EU. I de
flesta länder i EU är majoriteten av dem som hoppar av skolan pojkar. Även ungdomar med
utländsk bakgrund löper större risk att hoppa av skolan än genomsnittet. Inom EU nämns
bidragande orsaker: hälsorelaterade problem, sociala eller emotionella svårigheter,
ekonomiska faktorer, familjerelaterade anledningar eller att skolan som organisation inte
håller måttet.
Murray (2007) menar att ökningen av studieavbrott även kan kopplas till införandet av ett mer
målinriktat betygsystem. Enligt Lee och Burkam (2000) som genomfört en studie i USA
tenderar amerikanska elever som befinner sig i riskzonen för avhopp att bli påverkade av
skolan inför avhopp. I USA råder en individualistisk syn på människan och den allmänna
uppfattningen är att det främst är elevens och familjens fel att eleven hoppar av. Denna syn
gör att skolan står utan skuld och det är ett sätt att beskylla enskilda individer för något som
kan vara skolans fel.
2.4 Avhopp från gymnasiets yrkesprogram
99 procent av alla ungdomar i Sverige påbörjar gymnasiet men endast 68 procent får slutbetyg
efter sina tre år på gymnasiet. 74 procent får slutbetyg efter fyra år på gymnasiet
(Skolinspektionen, 2014). På teoretiska gymnasieprogram är det 13 procent som hoppar av
skolan, vilket kan jämföras med 23 procent på yrkesförberedande program (SKL, 2012).
Avhoppen kan även skilja sig åt markant mellan olika skolor i landet. Enligt
Skolinspektionens rapport från 2015 framgår det att yrkesprogrammen (det finns 12 stycken
yrkesprogram i Sverige) har lägst andel elever som tar examen och högst andel som tar
studieavbrott och inte får fullständiga betyg. Nära 70 procent av dessa elever har inte fått det
stöd som de har rätt till.
I Skolverkets utvärdering (2014a) av lärlingsutbildningar (vilka ingår i yrkesprogrammen)
visade det sig att anledningen till många av studieavbrotten var att eleverna trodde att
lärlingsutbildningen skulle vara en utbildning för de skoltrötta. Svensson (2007) menar att en
av orsakerna till ej fullföljd utbildning är att eleverna oavsett program tvingas läsa
grundläggande behörighet för att de teoretiska kurserna har ökat.
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Det är extra svårt att få ett arbete för de ungdomar som avbrutit sin gymnasieutbildning i
förtid (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2007). Elever som ej lyckats i skolan är
överrepresenterade i gruppen som hamnar i ett utanförskap i samhället. Här ingår hög
brottslighet och detta är en risk som ständigt ökar (Statens Officiella Utredningar [SOU],
2013:13). Elever på yrkesprogram avbryter sina studier i högre grad än de elever som går
teoretiska program. (Skolinspektionen, 2014).
2.5 Anledningar till avhopp
Det är inte är helt okomplicerat att ta reda på varför elever hoppar av sin utbildning.
Vanligtvis finns inte endast en isolerad anledning till avhopp utan en rad händelser eller
faktorer som leder fram till det (Beckne, 1995). Av denna anledning är det av stor vikt att vara
uppmärksam på vad som sker vid elevens övergång från grundskolan till gymnasiet (The
Campbell Collaboration, 2011). I en studie utförd av Ungdomsstyrelsen (Kolouh, 2013)
rankas tio skäl som anges vara de främsta anledningarna till att elever hoppar av gymnasiet.
Skälen presenteras i fallande ordning:
1. Mobbning
2. Brist på pedagogiskt stöd
3. Vuxna som inte bryr sig
4. Dåligt bemötande i skolan
5. Bristfälligt stöd efter långvarig frånvaro
6. Behov av mer praktik och mindre teori
7. Stökig skolmiljö.
8. Fel programval.
9. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ej upptäckts under utbildningen.
10. Svåra hemförhållanden.
I en intervju (till denna studie) med en socionom (Nilsson, 2016) som arbetar med ungdomar
som hoppat av skolan och som behöver stöd vidare ut i arbetslivet nämner denna att:
Många gånger handlar avhoppen om utanförskap eller mobbing. De kan redan i
grundskolan varit utstötta men hållit ut, sen när de börjar gymnasiet blir det mer
legitimt att hoppa av. Väldigt ofta handlar det om att skolan av olika anledningar inte
gett det stöd som eleven varit i behov av, vilket lett till frånvaro som slutligen lett till
avhopp. De har inte känt att skolpersonalen brytt sig tillräckligt (Nilsson, 2016-10-25).
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Nilsson bekräftar även ungdomsstyrelsens rapport om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) som inte upptäckts under utbildningen. Hon menar att när
ungdomarna kommer till henne så är deras liv ofta väldigt trassliga och en underliggande
outredd NPF-diagnos skapar förvirring och osäkerhet på det egna jaget. Funderingar på
”varför passar jag inte in” är vanliga enligt Nilsson. Vidare säger hon att svårigheterna stannar
ofta inte bara på det psykiska planet utan går in på andra plan så som det fysiska och det
sociala planet. Nilsson poängterar också att skolan måste ta mer hänsyn till elevernas helhet
och att det finns fler faktorer som spelar in som skolan kan missa. Detta kan vara en anledning
till skolmisslyckande (ibid.).
Enligt Statistiska centralbyrån (20071) som genomfört en enkätundersökning bland
gymnasieungdomar är de tre huvudorsakerna till avhopp:
1. Trött på att studera.
2. Fysisk eller psykiskt sjuk över en längre tid
3. Att eleven hade valt fel inriktning inom utbildningen.
Övriga anledningar var: 4. För svåra studier 5. Trivdes inte i klassen 6. Fick ett arbete 7.
Behövde men fick inget stöd i skolarbetet. Enligt SCB:s siffror var ”trött på att studera”
överlägset störst, hela 41 procent svarade det alternativet.
Lee och Burkam (2000) har listat deras vanligaste förklaringar till avhopp: social bakgrund
(etnicitet, kön, socioekonomisk status), akademisk bakgrund (förmågor, resultat på tester och
prov, etc) och akademiskt relaterat beteende (engagemang, betyg, misslyckande, etc). Elever
som ingår i flera av dessa områden löper högre risk för avhopp. Dessa förklaringar stämmer in
på alla åldrar.
Tydliga samband finns mellan de elever som hoppar av gymnasiet och med föräldrarnas
utbildningsbakgrund. Fler elever som hoppar av skolan har föräldrar som har låg
utbildningsnivå (saknar gymnasieutbildning exempelvis). Många av de elever som inte slutför
sin gymnasieutbildning lever i många fall under svåra socioekonomiska omständigheter. Det
finns sociala anledningar till studieavbrott där elever med funktionsnedsättningar och elever
som kommer från familjer som är socioekonomiskt utsatta är överrepresenterade (SOU
2013:13).

1

Statistiken kommer från SCB 2007. Orsakerna till avhopp är sammanställd av Cederberg 2014. Hädanefter
refereras denna statistik till SCB 2007 eftersom det är SCB:s siffror.
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2.5.1 Utländsk bakgrund
Ytterligare kopplingar är att det är vanligare bland elever med utländsk bakgrund att hoppa av
skolan i jämförelse med svenskfödda (Skolverkets lägesrapport, 2011:364). Enligt Skolverket
(2011:363) framgår det att ett stort antal elever som är utlandsfödda avbryter sina
gymnasiestudier. Endast 40 procent av elever med utländsk bakgrund avslutar sin
gymnasieutbildning på fyra år (Skolverket, 2011:363). Elever med utländsk bakgrund
betraktas som en grupp som har sämre studieresultat än elever med svensk bakgrund och
bland de gymnasieelever som kommit till Sverige efter skolstart (7 år) är det många som inte
har ett slutbetyg (se Cederberg, 2002).
2.5.2 Kön
Flickor lyckas bättre i skolan, får bättre betyg, får mer stöd i klassrummet och det är också
färre flickor som hoppar av skolan jämfört med pojkar (Löfström, 2012). Avhoppen är mer
omfattande för pojkar som går på ett kvinnodominerande program, exempelvis
omvårdnadsprogramet. Detsamma gäller det för flickor som går på mansdominerande
program, exempelvis bygg- eller fordonsprogrammet (Skolinspektionen, 2014). Lövström
(2012) menar att flickor i större utsträckning än pojkar i ett tidigare skede förstår att
skolprestationer och studierna påverkar möjligheterna att få det jobb man önskar sig och i och
med detta kommer flickorna i högre grad även att lyckas bättre i skolan. Andra faktorer som
påverkar att ungdomar tappar tilltron till skola och framtid menar Garbarino (2000) är om
eleverna genomgår fysiska eller känslomässiga trauman så påverkas pojkar mer än flickor då
flickor och pojkar (enligt författaren) hanterar jobbiga situationer på olika sätt. I Statistiska
centralbyråns studie (2007) uppgav flickor i större utsträckning än pojkar att de inte fick stöd i
skolan och att detta var anledningen till avhopp.
2.5.3 Pedagogiska insatser
Lindblad (2016) menar att skolan genomgått stora omstruktureringar vilka lett till skillnader
mellan skolorna i Sverige vad gäller stöd, undervisning etcetera.
Bland elever som hoppar av i årskurs 1 och 2 på gymnasiet är elever med läs- och
skrivsvårigheter överrepresenterade. (Fischbein och Folkander, 2000). Trots pedagogiska
insatser som exempelvis räkne- och skrivstugor, läxhjälp eller liknande leder inte detta till
färre avhopp i gymnasieskolan (Skolinspektionen, 2009). I intervjuer med rektorer hävdar
denna yrkesgrupp att det största hotet för dessa elever är frånvaro och att eleverna inte deltar i
stödinsatser som skolan förser eleverna med, utan att eleven är frånvarande både från
extraundervisning och ordinarie undervisning (Skolverket, 2010). Enligt Statistiska
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centralbyråns undersökning (2007) visade det sig att endast 15 procent av de elever som
hoppat av gymnasiet hade haft stödinsatser i undervisningen. Det framgick inte i studien om
eleverna hade erbjudits stöd eller om de erbjudits stöd och tackat nej. Samtidigt svarade fyra
procent av eleverna i undersökningen att de behövde hjälp i undervisningen men aldrig fick
det och uttryckte att det hade varit en avgörande faktor till varför de avbröt skolgången. De
elever som tagit studieuppehåll själva säger att de saknat motivation för skola och skolarbete,
att de inte fått det stöd som de behövde och att hela skolsituationen beskrivs som meningslös
(Skolverket, 2007, & SCB 2007). I Skolverkets rapport (2007) pekar det på att elever som
haft låga studieresultat i grundskolan också är de elever som avviker från undervisningen då
de upplever att de inte fått stöd för sina behov. Detta leder till frånvaro och en negativ spiral
som gör att eleven kommer efter i skolarbetet och får ännu svårare att hinna i kapp vilket i sin
tur sänker motivationen. En elev som har hög frånvaro och riskerar att inte nå målen i flera
ämnen samtidigt är i riskzonen för att välja att hoppa av gymnasieskolan.
2.5.4 Motivation och självbild
I intervjuer genomförda med lärare så beskrivs bristande motivation som ett stort och
avgörande problem, men att detta är något som skolan inte kan påverka (Lundgren &
Carlsson, 2012). Människan söker efter förklaringar till vad som sker och om omgivningen
lägger skulden på misslyckandet på individen påverkar detta individens självbild. I skolmiljön
skapas både lärare och elevers uppfattningar om orsaker till varför eleven misslyckas. Det
största hindret för inlärning i skolan är när elever brister i disciplin och motivation, vilket kan
leda till frånvaro och avhopp (Karlberg, 2003). Kronholz (2011) menar att de elever som
själva tror att de inte är kapabla att lyckas i skolan är heller inte motiverade till att gå dit. De
elever som beter sig trotsigt är ofta de elever som upplever skolan som alltför regelstyrd samt
att förväntningarna på dem upplevs för höga. Människans motivation är baserad på våra
förväntningar, om vi klarar av att uppfylla kraven eller om vi inte gör det. De elever som inte
möter kraven kommer att vara frånvarande medan de elever som kan uppfylla kraven har god
närvaro.
Om alla brister som leder till misslyckande läggs hos eleven och bristerna är både stabila och
omfattade (i allt) går det inte att förändra. Elevens självbild har stor betydelse för hur denne
påverkas vid enstaka misslyckanden. Var tionde elev har en inlärningsproblematik som bidrar
till svårigheter med den sociala interaktionen, uppförande och självkänsla. Dessa faktorer kan
skapa en upplevelse av misslyckande och då påverkas även elevens självbild (Jenner, 2004).
Om eleven misslyckas vid upprepade tillfällen vid inlärningssituationer, får denne
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uppfattningen att skolan tycker att misslyckadet beror på elevens egna brister, kapacitet och
förmåga, vilket påverkar elevens självbild negativt (Kronholz, 2011). Eleven ger upp om
skolan enbart utgår från elevens misslyckanden utan att se de organisatoriska bristerna i
skolan och vilka åtgärder som ska sättas in för att möta elevens behov. (ibid.).
Det är ofta en felaktig uppfattning bland lokala beslutsfattare att bristande motivation är den
största anledningen till avhopp, medan det istället handlar om en process där andra
anledningar hänger samman (Lundahl & Olofsson, 2014). Enligt Lee och Burkam (2000)
menar många inom skolans värld att skolan bör erbjuda många ej krävande kurser för att hålla
kvar omotiverade elever i skolan, men detta är, enligt författarna, fruktlöst. Istället är det
viktigare att erbjuda utmanande kurser och ha färre icke-akademiska kurser på schemat.
2.5.5 Psykisk ohälsa
Enligt Berlin (et al., 2009) ses samma resultat i många undersökningar: flickor har lättare att
drabbas av psykisk ohälsa än pojkar. Detta gäller både psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa
samt depressioner. Dock ökar depressioner bland pojkar. I en studie genomförd av Hagquist
(2011) visar det sig att antalet ungdomar i åldrarna 16-24 år som haft ångest eller oro har ökat
sedan 1980- och 1990-talet och detta gäller både flickor och pojkar. När det gäller självmord
i samma ålderskategori har det växlat mellan åren, framförallt när det gäller män. Men
helhetsbilden visar ändå att självmorden varken har minskat eller ökat under 2000-talet.
2.5.6 Utanförskap och kränkningar
Skolinspektionens rapport (2010:1) visar att många elever trivs och känner trygghet i skolan
vilket är en viktig förutsättning för en fungerande skolgång. Dock förekommer det i
varierande grad kränkningar, utanförskap och mobbning. Rapporten visar att många skolor
inte klarar att stoppa dessa integritetskränkningar och att detta ofta bagatelliseras. Vidare
rapporteras det att det förekommer kränkningar från personal på elever vilket bör betraktas
som väldigt allvarsamt då eleverna befinner sig i beroendeställning. Det har visat sig att
skolbyten påverkar elevers möjligheter att känna trivsel och grupptillhörighet (Ek, 2009).
Skolan är skyldig till att stoppa kränkningar men vuxennärvaron vid många skolor är låg och
elever har ibland lågt förtroende för personalen på skolan (Skolinspektionen, 2010:1).
2.5.7 Fel programval
Elever som först byter gymnasieprogram och sedan avbryter sina studier är
överrepresenterade bland elever som går den gymnasiala lärlingsutbildningen mellan åren
2008-2011 (Skolverket 2012:373). En annan anledning till avhopp är bristen på relevant
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information menar Beckne (1995). Studie- och yrkesvägledarens främsta uppgift är att
informera elever om vad ett gymnasieprogram innebär, är informationen bristfällig så kan
eleverna välja att hoppa av. I Becknes studie (1995) visade det sig att den information som
eleverna fått om gymnasieskolan var bristfällig, vilket innebär att eleverna inte vet vad som
förväntas av dem samt vad utbildningen leder till när den avslutats. Beckne anser också att
valet av gymnasieprogram många gånger har påverkats av vänner vilket också i många fall
leder till fel programval och ett avhopp.
2.6 Framgångsfaktorer
Skolinspektionen (2015) nämner framgångsfaktorer vilka har kartlagts efter deras granskning.
Här lyfts elevhälsans samlade kompetens och att denna bör användas till högre grad för att
eleverna ska få ett effektivt och fungerande stöd. Rapporten pekar också på att förtroendefulla
relationer mellan elever och personal behöver vidareutvecklas för att minska studieavbrott.
Vidare behöver lärarna på skolorna samarbeta än mer för att tillsammans med specialpedagog
kunna identifiera elevernas behov för att sedan kunna avgöra vilka extra anpassningar eller
stödinsatser som behövs (ibid.).
2.6.1 Elevhälsa
Socialtjänsten och Skolverket (2016) förtydligar att elevhälsan har i uppdrag att rutinmässigt
arbeta aktivt tillsammans med personalen i frågor som berör hög frånvaro, fysisk eller psykisk
ohälsa, droger, ogynnsamma hemförhållanden och särskilt stöd för elever som är i behov av
stöd i sin undervisning, samt likabehandling och trygghet på skolan. Partanen (2012) talar om
att samarbetet mellan elevhälsa och lärare kräver en gemensam förståelse för eleven och
situationen. Därför är det minst lika viktigt att skolans personal inklusive elevhälsans
professioner socialiserar med eleverna då mötet med en vuxen enligt Gustafsson (2009)
kanske anses vara det mest betydelsefulla för barnens psykiska och fysiska välbefinnande.
För att skolan ska kunna åtgärda frånvaron är skolpersonalens bemötande av elever med
skolfrånvaro och de elever som återvänder till skolan efter en frånvaroperiod av stor
betydelse. Åtgärderna ska handla om att eleverna skyndsamt ska vara närvarande i skolan och
få det stöd de behöver för att kunna nå målen. Detta fokus bör finnas i skolan men även hos
de externa aktörer som skolan samarbetar med (barn-och ungdomspsykiatrin, socialtjänst,
polis etc.) (SKL, 2013).
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2.6.2 Relationer
Skolan väljer inte vilka elever som ska gå hos dem men skolan kan aktivt välja hur man
medvetet interagerar med eleverna (SKL, 2013). Förtroendefulla relationer skapas av en god
dialog mellan lärare och elev men även mellan skola och hemmet. Internationell forskning
visar att stöd och engagemang från föräldrar eller andra vuxna som finns runt eleven ger goda
resultat. Den faktor som har störst betydelse är föräldrarnas förväntningar (Blondal &
Adalbjamardottir, 2009). Detta engagemang och stöd höjer elevernas prestationer i skolan
vilket kan leda till minskat avhopp.
Lee och Burkam (2000) lyfter vikten av viktiga relationer mellan elev och lärare på skolan,
och menar att frekvent kontakt med människor man delar svårigheter, ambitioner och annat
med, är bärande för ökad närvaro på skolan. Det är av största vikt att lyssna på eleverna att ta
del av elevernas egna tankar och göra dem själva aktiva i skolnärvaroarbetet. Även Jenner
(2004) menar att motivationen går att påverka och förändra när det finns ett samspel mellan
skolans personal och elev. Fan och Wolters (2012) hänvisar till Anderman och Wolters,
(2006) som påpekar att motivation är det som ger drivkraften för elevens tankar och agerande
i skolan och att motivationen spelar en avgörande roll i deras strävan att införskaffa kunskaper
och prestera.
2.6.3 Lärares samarbete med specialpedagog för att identifiera stödbehov
I Regeringens proposition (2013/14:160, s 22) beskrivs den specialpedagogiska yrkesrollen
där denne skall: ”stödja lärarna och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja
hinder och svårigheter i olika lärmiljöer inom verksamheten”. Enligt Skolverkets Allmänna
råd, arbete med anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) framgår det att den
enskilda skolan måste hitta former för hur lärare och annan skolpersonal som arbetar med
extra anpassningar samarbetar samt om hur informationen om elevens utveckling och
anpassningar fungerar.

Kolouh (2013) menar att det är av stor vikt att elever har vuxna och lärare i sin närhet som
bryr sig och lyssnar och att det pedagogiska stödet skall vara befintligt och välriktat. Det är av
största vikt att personal på skolor tidigt fångar upp elever i svårigheter då dessa kan riskera att
motivationen kan förloras vilket kan leda till bland annat frånvaro (Lundgren & Carlsson,
2012; SCB, 2007; Giota, 2002). I de fall där elever varit frånvarande från skolan en längre tid
(på grund av exempelvis sjukdom och missbruk) lyfts även här vikten av pedagogiskt stöd
och individuella anpassningar (Kolouh, 2013). Lundgren och Carlsson (2012) betonar vikten
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av att fånga upp de elever som är i behov av särskilda insatser i ett tidigt skede, då just dessa
elever löper större risk att tappa motivationen som sedan kan leda till ett möjligt avhopp.
2.7 Teoretisk bakgrund - KASAM
Antonovsky myntade först teorin KASAM (känsla av sammanhang). Under 1970-talet
arbetade Antonovsky med en studie som handlade om kvinnors anpassning till klimakteriet. I
studien fanns det med kvinnor som överlevt koncentrationsläger, och Antonovsky fann att 29
procent av överlevande från koncentrationsläger befann sig i en tillfredsställande psykisk och
fysisk hälsa. Antonovsky menade att resultaten var remarkabla med tanke på vad dessa
kvinnor genomlidit - terror, svält, flykt och förlust. Utifrån dessa tankar formulerade
professorn den salutogenetiska modellen (publicerad 1979 i boken Health, Stress and
Coping). I detta synsätt ställs frågan: “varför hamnar människor vid den positiva polen i
dimensionen hälsa-ohälsa, eller vad får dem att röra sig mot denna pol, var de än befinner sig
vid ett visst tillfälle?” (Antonovsky, 2005, s 16). Alltså, vad är det som gör människor friska?
Motsatsen till detta sätt att betrakta sjukdom är det patologiska synsättet där man försöker
hitta förklaringar till varför folk blir sjuka.
Antonovsky menar att livet är fullt av yttre påfrestningar men att många överlever och kan
klara sig väl. Syftet blev utifrån detta att studera de faktorer som är avgörande för människan
att hantera spänning. För att lyckas besvara detta formulerade Antonovsky KASAM, vilket är
ett till grunden kognitivt begrepp. Utvecklingen av känsla av sammanhang är grundad i
människans uppväxt och det som skett människas liv (Sullivan, 1993). I en studie genomförd
av Tartas (et al., 2014) visade det sig att studenter som skattades med en hög känsla av
sammanhang hade större möjlighet än de med lägre KASAM att ta itu med problem i
samband med studentlivet. Studenter med högre KASAM hade också högre prestationsnivåer.

Antonovskys teori bygger på tre teman: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
(Antonovsky, 2005). Det första temat - begriplighet - handlar om hur människan upplever inre
och yttre stimuli som gripbara. Här handlar det om ordning och struktur. Har människan en
hög begriplighet och att man kan förutsäga stressorer och att dessa går att ordna och förklara
blir livet mer förståeligt (Antonovsky, 2005). Bowen (et al., 1998) menar att man inom
skolans värld därför bör arbeta främjande med kaosreducerande åtgärder, vilket direkt gagnar
eleverna.
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Det andra temat - hanterbarhet - handlar om hur människan upplever att det står resurser till
tjänst och till vilken grad. Med dessa resurser kan man möta de krav som ställs av stressorer.
Dessa resurser kan vara egna resurser, eller andra exempelvis familj, vänner, kollegor, Gud,
läkare och så vidare. Har människan en hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som
ett offer (Antonovsky, 2005). Hur en människa upplever att det finns resurser att tillgå när
denne möts av påfrestningar är avgörande för hanterandet av stressorerna. Social support från
omgivningen minimerar negativ stress (Wolff och Ratne 1999).
Det tredje temat - meningsfullhet - handlar om hur och i vilken utsträckning människan
känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone vissa saker är värda att investera
energi i. Utmaningar kan var välkomna för dem som har en känsla av hög meningsfullhet,
medan de som snarare har en låg känsla av detta ser utmaningar och problem som en börda.
Meningsfullhet är den komponent som Antonovsky relaterar till motivation hos personer – att
vara delaktig, närvarande i livet vilket skapar lärdomar. Har en person hög meningsfullhet kan
denne konfrontera situationer med en positivare syn på det som inträffar, vilket kan påverka
måendet och svårigheter, i exempelvis studier. (Antonovsky, 2005)
Enligt Antonovsky kan KASAM betraktas utifrån en skala: Hög till Svag. Människor med
hög KASAM har höga värden på dessa tre teman medan låg KASAM innebär kaos och
oförklarlighet i livet. Hög KASAM innebär sammanhang och struktur. Människor kan känna
att allt inte är begripligt, hanterbart och meningsfullt men ändå ha en hög KASAM, man kan
vara ointresserad av politik, eller sport, inte ställa sig till någon religion, sakna kompetens
inom områden och så vidare. Den avgörande frågan är om det finns delar i livet som personen
själv anser vara viktiga (ibid.). En känsla av sammanhang har också visat sig vara en
skyddsfaktor för hälsa och livstillfredsställelse (Tartas, et al., 2014). Om KASAM formas och
omformas konstant i samband med människors interaktion med deras miljö, kan deras känsla
av sammanhang relateras till nyare erfarenheter än till upplevelser under de första 16 åren av
livet (Lundberg, 1997).

Enligt Nilsson (2002) visar forskningen något splittrade resultat vad gäller kön och KASAM:
vissa studier visar inga skillnader. Andra studier har dock visat ett högre medelvärde av
KASAM för män jämfört med kvinnor. En studie visade att kvinnor inte hade samma förmåga
som män att mobilisera en känsla av sammanhang när de utsattes för påfrestningar/stressorer
vid avgörande livshändelser, vilket också påverkade deras hälsa. I en studie som handlade om
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arbetslöshet bland kvinnor och män visade att kvinnor mobiliserade högre KASAM än
männen när det handlade om att hantera arbetslöshet. (Se Nilsson, 2002).
2.8 Specialpedagogik, avhopp och känsla av sammanhang
För att elever ska kunna gå igenom sin skoltid utan större och varaktigare misslyckanden och
utan att hoppa av skolan så krävs det både lärande, välbefinnande och delaktighet. Elever som
får stöd i sitt lärande får också ett samband med känslan av att tillhöra gemenskapen och
således delaktigheten. Här är pedagogerna av största vikt till att skapa ett inkluderade
klassrum (Ahlberg, 2001). Den inkluderande skolan måste, enligt Nilholm och Göransson
(2013), uppfylla fem kriterier: gemenskap på olika nivåer, ett enda system (vad gäller stöd),
en demokratisk gemenskap, delaktighet från eleverna samt att olikhet ska betraktas som en
tillgång. Författarna menar att inkludering kan handla om mycket men för att skapa
gemenskap och meningsfullhet handlar skolans uppdrag i mångt och mycket om att alla elever
ska ha en bra skolsituation. Enligt Bowen (et al., 1998) fungerar skolan som ett skyddsnät för
elever som har en svag social gemenskap utanför skolan. Barn kan kompensera negativa
omständigheter inom ett socialt område genom att söka större stöd och mening i andra sociala
sammanhang.
Antonovsky (2005) menar att delaktighet och gemenskap leder till en meningsfull tillvaro och
att bland annat socialt stöd och begriplighet kan stärka känslan av sammanhang. Detsamma
gäller temat hanterbarhet – finns det resurser att tillgå är det enklare att möta de krav som
ställs på individen. Skolan ställer krav men är skyldiga till att ge stöd (resurser):
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen (1 kap. 4 § skollagen).

Specialpedagogiken och specialpedagogen blir här en viktig brygga i arbetet med elever och
lärare för att skapa sammanhang. Idag är specialpedagogens huvudsakliga uppgift att
tillsammans med skolans ledning samt lärare att arbeta för en lärmiljö där man inom den
ordinarie undervisningen tillgodoser behovet av differentiering och individualisering
(Lärarförbundet, 2005). Stark KASAM kan, enligt Mayer och Boness (2011), härledas till
positiva skolprestationer, förmåga till konflikthantering och välmående. I en
utbildningskontext kan hälsa definieras som salutogena processer i sociala system. Hälsa
inkluderar psykiskt och fysiskt välmående, men även prestationsförmåga och en känsla av
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meningsfullhet. Inom skolsammanhang bör hälsa finnas med på alla plan (även i
klassrummet). KASAM kan stödja alla som rör sig i denna sfär (studenter, personal och
föräldrar) för att hantera dagliga utmaningar för att kunna förbli hälsosamma (Mayer &
Boness, 2011 hänvisar till Adelman & Taylor, 1998; Coll & Magnusson, 2000). Eftersom
individuell KASAM utvecklas i barndomen menar Mayer och Boness (2011) att det är av
största vikt att främja KASAM inom skolan. Skolsystemet ger enligt författarna goda
möjligheter att utveckla KASAM hos barn och unga oavsett social status, kön, kultur och så
vidare. KASAM stärks i mellanmänskliga- och lärandesituationer genom öppen
kommunikation, uppskattning, erkännande, vänlighet och rättvisa. Krause (2011) menar att
skolan behöver arbeta mer med hälsofrämjande åtgärder och framförallt ge eleverna stöd i att
stärka deras självkänsla och känslan av att tillhöra en grupp, en skola och ett samhälle. Skolan
måste vara uppmärksam på elevernas problematik för att kunna främja välmående. Vidare
menar Krause att det är viktigt att lärarna har möjlighet att främja förutsättningarna för att
eleverna ska kunna utveckla KASAM:s komponenter. Det ingår i läraruppdraget att inkludera
samtliga barn och elever i skolans aktiviteter för att stärka känslan av meningsfullhet. För att
detta ska kunna ske måste lärarna utbildas för att kunna arbeta praktiskt med ett salutogent
perspektiv (Krause, 2011). Enligt Nilsson (2002) kan det vara svårt att inneha en känsla av
sammanhang om man inte är en del i den rådande norm som finns runt omkring en.
2.8.1 Konkretisering av syfte och sammanfattning av KASAM och specialpedagogik
Det finns många variablar som skulle kunna förklara varför elever väljer att hoppa av skolan
samt också varför de väljer att stanna kvar i sin utbildning. KASAM handlar om att se
människan – dess historia och bygga på det friska hos människan. Utifrån KASAM:s tre
komponenter kan en djupare förståelse för elevers anledningar till avhopp och varför de
stannat kvar i utbildningen ges. Känsla av sammanhang betyder att människan kan hantera de
påfrestningar denne utsätts för och att kunna se sig själv i ett sammanhang. Skolan är för
många en institution där krav och press skapar stress och där elevernas eventuella svårigheter
kan bli extra tydliga. Specialpedagogens roll är att arbeta förebyggande och främjande för att
alla elever ska kunna nå de mål som satts upp för dem, vilket också innebär att
specialpedagogen måste dels kunna skapa förståelse för de elever som denne jobbar med, men
dels också en förståelse för skolan och hur denna hanterar elever. Genom att sammanföra det
salutogena KASAM med skolan hoppas vi att vi ska kunna skapa denna förståelse.
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3. Metod
Denna studie har genomförts på yrkesprogramselever på en gymnasieskola i Norrland. I
studien används två undersökningsmetoder - enkäter och intervjuer. Anledningen till
varför dessa undersökningsmetoder valdes beror på att vi ville få en övergripande bild av
skolavhopp. Vidare önskades även ett djup i elevernas svar – finns det underliggande
orsaker till varför man väljer att stanna kvar i en utbildning trots att man funderat på att
hoppa av? Aaker, Kumar och Day (2007) menar att den kvantitativa metoden (enkät) ger
en övergripande bild av hur många aktörer tycker om något. Den kvalitativa metoden
(intervjuer) visar mer djupgående svar som förtydligar hur aktören tänker och uppfattar sin
verklighet (Bryman, 2011). Att blanda en kvantitativ och kvalitativ metod kan enligt
Tashakkori och Teddlie (2003) ha sina fördelar och kan ge en bredare uppfattning om
ämnet.
3.1 Undersökningsmetoder
Både kvalitativa och kvantitativa studier kräver förberedelser inför intervju och enkäter samt
förklaring om huruvida enkätfrågorna och intervjufrågorna besvarar syftets frågeställningar
(Patel & Davidsson, 2011).
Enkäten (se bilaga 1) var elektronisk och innehöll totalt sju frågor varav de tre första frågorna
var sakfrågor: årskurs, kön och utländsk bakgrund. Samtliga av dessa frågor hade fasta
svarsalternativ vilket innebär att standardiseringen blir högre enligt Trost och Hultåker (2016)
som kallar detta en strukturerad enkät. Enligt Bryman (2011) är frågeställningar i en enkät
slutna om det inte finns någon fråga där eleven fritt kan svara. Eleverna kunde endast besvara
två av frågorna med ja eller nej. I den fråga som handlade om utländsk bakgrund kunde
eleverna fylla i antal år de varit bosatta i Sverige om de angett att de är utlandsfödda. Detta för
att kunna se om antal år i den svenska skolan kunde ha något att göra med att man väljer att
hoppa av eller ej.
I två andra frågor gavs ett flervalsalternativ då det många gånger finns flera bakomliggande
anledningar till ett studieavhopp. De utvalda flersvarsalternativen är baserade på tidigare
genomförda undersökningar från Statistiska centralbyrån (2007) och Ungdomsstyrelsen
(Kolouh, 2013). Dessa redan angivna skäl till avhopp (ex. brist på motivation, dåligt
bemötande från lärare, etc.) samt anledningar till att stanna kvar på sin utbildning (ex.
föräldrars förväntningar, eller vill ha en utbildning) användes för att kunna utröna i gällande
studie vilka bakomliggande orsaker det finns till varför elever angett dessa skäl.
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Intervjuer genomfördes med sju elever från olika yrkesprogram. Utifrån studiens syfte och
frågeställningar formulerades relevanta intervjufrågor (se bilaga 2). Om den
halvstrukturerade intervjun säger Kvale och Brinkmann (2014) att intervjun har frågor
som är baserade på teman vilket ger ökad möjlighet att förändra formen eller
ordningsföljden av frågorna när dessa ställs. Respondenten har möjlighet att under ett
avslappnat samtal berätta om sina uppfattningar. Det finns både för- och nackdelar med
både slutna och öppna frågor menar Bryman (2011.) Frågorna som ställdes under
intervjuerna var öppna vilket kan ge uttömmande svar, samt direkta och indirekta
följdfrågor. Direkta frågor kan exempelvis ställas: ”tycker du att det känns lättare att gå
till skolan nu?”. Bryman menar att dessa frågor är bättre att använda under senare delen av
intervjun för att inte styra intervjupersonen för mycket. Indirekta frågor kan exempelvis se
ut så här: ”vilken uppfattning har eleverna här på skolan om den läraren?”, detta ska enligt
Bryman kunna följas upp med någonting (följdfråga som får fram personens åsikt): ”är det
även din uppfattning om den läraren?”. En intervju blir avslappnad när den uppfattas som
ett samtal, om den intervjuade får öppna frågor och ges möjligheten att fritt besvara
frågorna blir svaren därefter ofta uttömmande (Ibid.).
3.2 Urval
Urvalet inför enkätundersökningen är elever i år 2 och år 3 på flera av denna gymnasieskolas
yrkesprogram. Anledningen till att år 1 inte ingick i studien beror på att enkäten genomfördes
tidigt under höstterminen, vilket innebär att år 1 endast studerat på gymnasieskolan i två
månader. Fokus lades istället på elever från årskurs 2 och 3 för att dessa har gått på gymnasiet
under längre tid och har således möjligen hunnit erbjudas stöd, särskilt stöd etcetera.
Elevantalet i de olika årskullarna skiljer sig åt i antal elever, i denna studie är årskurs 2 den
största andelen som besvarade enkäten (61,9 procent). Andel elever som går årskurs 3 är
således 38,1 procent. Enligt Bryman (2011) är detta en icke slumpmässig urvalsmetod, vilket
innebär att en viss grupp finns tillgänglig och att denna grupp kan besvara enkätens frågor.
Enkäten användes dels för att inhämta övergripande information om avhopp från
gymnasieskolans yrkesprogram men den används dels också som en urvalsmetod för
intervjuer. Eleverna informerades om att de kunde anmäla sitt intresse att delta i en intervju
gällande avhopp från gymnasieskolan medan de genomförde enkäten. Endast de elever som
hade svarat ja på frågan; ”Har du funderat på att hoppa av gymnasiet?” fick delta i intervju.
Enkäten skickades sammanlagt ut till 167 elever varav 134 stycken besvarades, 80 procent av
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enkäterna besvarades och således ett bortfall på 20 procent. Bryman (2011) menar att mellan
70-85 procent besvarade enkäter uppskattas som ett bra resultat.
Sju elever anmälde på egen hand sitt intresse för intervju, fyra av dessa elever går i år 2 och
tre av eleverna går i år 3. Av de intervjuade eleverna är tre stycken flickor och fyra är pojkar.
3.3 Etiska överväganden
Eleverna informerades både skriftligt och muntligt utifrån Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer (2002) gällande enkätens syfte, målgrupp och innehåll.
Skriftligt informerades eleverna via det mejl som innehöll enkäten. I klassrummet
informerades eleverna om samma information igen. Eleverna informerades även om att
deltagandet var frivilligt samt att enkäten besvarades anonymt där varken enskilda elever,
skola eller kommun nämns.
När enkäten var ifylld informerades eleverna om att intervjuer skulle genomföras med
frivilliga för att få en djupare förståelse för och bakomliggande faktorer till varför elever
överväger att hoppa av gymnasiet och varför de väljer att stanna kvar. Att de elever som
vill berätta sin historia hade möjlighet till detta och fick anmäla sitt intresse. Ett
förtydligande om att intervjun var konfidentiell förklarades och att elevernas namn i
redovisningen fingeras.
Även innan intervjutillfället informerades eleverna om att intervjun var frivillig och
konfidentiell och att deltagaren kunde välja att avbryta intervjun när denne själv ville.
Dessa etiska principer förespråkas av både Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2011).
Eleven informerades även om att samtalet spelades in med hjälp av mobiltelefon, syftet
med att samtalet spelades in handlar om att forskarna ska kunna ta del av informationen i
efterhand. De intervjuade eleverna informerades om att endast forskarna ska lyssna till
den inspelade intervjun samt att den raderas när studien är avslutad. Innan studien
påbörjades på skolan hade rektor gett sitt godkännande till enkäter och intervjuer. Ett
informationsmejl som beskrev studiens syfte skickades ut till elevernas vårdnadshavare,
kontaktuppgifter lämnades ut inför eventuella frågor och information kring
konfidentialiteten skickades ut (se bilaga 3). Av de sju elever som intervjuades var tre
under 18 år. Dessa föräldrar kontaktades personligen via telefon för information. Samtliga
elever och berörda vårdnadshavare fick information att de fick läsa studien som i helhet
samt delar ur intervjun när den var sammanställd.
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3.4 Genomförande
En elektronisk enkät skapades via google docs och mejlades ut till elevernas skolmejladresser.
Under lektionstid när klasserna var samlade i sina klassrum presenterades enkäten och dess
sju frågor. Eleverna informerades dessutom om att enkäten gick snabbt att genomföra.
Bryman (2011) förespråkar detta för att det ökar svarsfrekvensen. När enkäten var utskickad
gick forskarna ut i klasserna och påminde eleverna om att genomföra enkäten under en dag.
Inget slutdatum för enkäten sattes.
Eleverna informerades också om att om de svarade nej på frågan: ”Har du någonsin funderat
på att hoppa av gymnasiet?” så skulle endast de tre första frågorna besvaras. Vi stannade kvar
i klassrummet tills alla elever hade skickat in enkäten för att kunna svara på eventuella frågor
eller otydligheter. Att genomföra enkäten i alla klasser tog sammanlagt två veckor på grund
av friluftsdagar och elevernas arbetsplatsförlagda lärande (apl).
Eleverna skickade in svaren på enkäten, svaren sammanställdes automatiskt och elektroniskt
via google docs, ett kalkylblad i Excel skapades och sparades ner.
Intervjuerna bokades in specifika dagar och hölls i ett avskilt rum på skolan. Att
genomföra intervjuerna i elevernas skola i ett rum de känner till kan skapa trygghet hos
eleven och samtalet kan bli mer avslappnat. Bryman (2011) nämner miljön som en
avgörande faktor för resultatet.
För att göra intervjun så tydlig och strukturerad som möjligt fick eleven innan intervjun
påbörjades två kuvert. I varje kuvert fanns det en fråga och ett flertal svarsalternativ kopplat
till frågan. Fråga 1: Av vilken/vilka anledningar tänkte du hoppa av? Fråga 2: Varför valde du
att stanna kvar på denna skola? (Se bilaga 1 för svarsalternativ). Båda frågorna och
svarsalternativen kommer från enkäten som eleverna tidigare besvarat. Intervjuaren läser
frågorna och ger eleverna samtliga svarsalternativ, eleven ska välja ut de svarsalternativ som
stämmer in. Dessa utvalda svarsalternativ beskrevs mer ingående av eleven under intervjun.
Syftet med denna metod var att eleverna dels skulle bli påminda om frågorna och
svarsalternativen från enkäten de tidigare besvarat, men dels också för att inte skapa onödig
stress för eleven att försöka komma ihåg de svarsalternativ de tidigare angett.
Längden på intervjuerna varierade, de tog mellan femton och femtio minuter att genomföra
och samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Bryman (2011) anser att det
är av vikt att höra både vad som sägs och hur de säger. Kvale och Brinkmann (2014)
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poängterar också att när innehållet av samtalet ska bearbetas och analyseras används
intervjuns inspelning som ett verktyg. Forskarna har delat på intervjutillfällena – den ena
intervjuade tre stycken elever och den andra intervjuade fyra stycken elever. Samtalen från
inspelningarna har transkriberats, den information som varit relevant för studien har tagits
tillvara på. Kvale och Brinkmann (2014) förespråkar transkribering, att det är ett användbart
verktyg för att information inte ska förloras. Bearbeting av både samtalen och
transkriberingen har genomförts ett flertal gånger. Forskarna transkriberade separat de
intervjuer de själva genomförde och tillsammans har forskarna sedan kodat materialet i färger
där frågeställningarna och intervjufrågorna har varit utgångspunkt. Sedan har en jämförelse
mellan de olika svaren och dess tolkningar och uppfattningar genomförts.
3.5 Analys
Utifrån statistiken i det sammanställda kalkylbladet i Excel sammanställdes data fråga för
fråga i skriftlig löpande text. Resultatet av två frågor presenteras i texten i form av fyra
stycken stapeldiagram för att förtydliga för läsaren vilka alternativ som var
överrepresenterade. Stapeldiagrammen utformades i Word. Bryman (2011) menar att
stapeldiagram är det lättaste och vanligaste diagrammet som används för att beskriva data,
diagrammen är lätta att förstå och tolka.
Efter intervjun avlyssnades intervjuerna och dessa transkriberades. För att inte förlora viktig
information eller en känsla bakom ett uttryck har ord i transkriberingen strukits under. För att
tydliggöra resultatet sorterades svaren in i färgkoder utifrån forskningsfrågorna, exempelvis
den första forskningsfrågan markerades rosa, därefter markerades de intervjufrågor och
intervjusvar som besvarar syftesfrågeställningen också i rosa. Denna metod är ett vanligt
tillvägagångssätt för att kategorisera och koda intervjuer för att sedan kodas om ett flertal
gånger och slutligen analyseras. (Kvale & Brinkmann, 2014).

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver en kartläggning av materialet för att se vilka delar av
materialet som är relevant eller ej. Vissa frågeställningar eller delar av intervjuerna har inte
varit relevant information för studien vilket inte används. Det kodade materialet av intervjun
analyserades separat, likheter och olikheter mellan de olika intervjuerna kan identifieras, en
helhetsbild av elevernas utsagor kan också skildras.
3.6 Validitet och reliabilitet
Trost och Hultåker (2016) förklarar att validiteten är att se studiens giltighet, om enkäten har
lyckats mäta det den var avsedd att mäta. I detta fall har enkätsvaren givit det svar som
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efterfrågades i förhållande till tidigare forskning kring anledningar till avhopp. För att
säkerställa att enkätfrågorna ställdes på rätt sätt testades enkäten på två lärare utanför
undersökt skola. Bryman (2011) menar att ytvaliditeten på detta sätt går att avgöras genom att
”experter” inom området förstått frågorna i enkäten utifrån ett första intryck. Dessa lärare
förstod enkäten men däremot var det ett antal elever som ej förstod att de skulle skicka in
enkäten efter att de svarat ”nej” på frågan ”har du funderat på att hoppa av din utbildning”.
Detta innebär att de tre sista frågorna i enkäten till viss del besvarades av elever som inte
skulle besvara dessa frågor. Dessa svar har utifrån kalkylbladet identifierats och dessa
svarsalternativ har plockats bort och ej räknats med i resultatet. Det slutgiltiga resultatet har
alltså inte påverkats. Den utskickade enkäten hade relativt hög svarsfrekvens 80 procent vilket
enligt Bryman (2011) ger en högre validitet.
För att öka reabiliten förespråkas en kortare enkät som går fort att genomföra vilket enligt
Bryman (2011) är fördelaktigt. Denna studie baseras på ett bekvämlighetsurval (vissa grupper
på en specifik skola har valts ut beroende på antal studieår) vilket enligt Bryman då är svårt
att generalisera resultatet i jämförelse med om urvalet hade varit slumpmässigt. Detta sänker
reabiliteten. Dock var enkäten anonym och det var omöjligt att veta/ta reda på vilka elever
som hade tänkt tanken att hoppa av eller ej vilket ger ett högre sanningsenligt resultat. Att
personligen informera eleverna och fysiskt befinna sig i klassrummet kan även detta påverka
antalet elever som genomförde enkäten. Att det fanns tydliga frågor och förbestämda
flervalsalternativ vilket Trost och Hultåker (2016) menar ökar graden av standardiseringen
vilket ger en högre reliabilitet.
Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att planeringen av en studie sker i olika stadier; den
inleds med litteratur, vilket inspirerar till ett syfte och frågeställningar. Sedan intervjuas
relevanta aktörer, där eleverna i denna studie som kände att de hade erfarenhet inom området
anmälde sig till oss. Eleverna var motiverade att deltaga, deras svar antas vara trovärdiga och
ärliga vilket också torde öka validiteten. Fyra stycken forskningsfrågor benades ut till
motsvarade åtta intervjufrågor. Att kunna besvara frågeställningarna är enligt Bryman (2011)
syftet med intervjun och att detta ökar validiteten. Vid intervjuer kan informanterna skapa
relation till forskaren vilket kan innebära att dessa inte vågar påtala fel eller missuppfattningar
under intervjun vilket kan sänka validiteten (ibid.). Forskare kan ibland förvänta sig att det
verkliga jaget ska komma fram under intervjun men detta kan i själva verket handla om att
svaren konstrueras under intervjuns gång – med andra ord att informanten svarar det som
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denne tror förväntas av denne (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock anmälde sig eleverna själva
till intervjun och var angelägna om att delta vilket torde uppväga validiteten.
Skulle intervjun genomföras igen på samma skola och eleverna slumpvis lottades skulle
svaret möjligen kunna skilja sig från denna studies intervjuresultat, vilket innebär att
reabiliteten blir lägre (Bryman, 2011). Skulle studien genomföras på annan skola/ort skulle
resultaten kunna vara annorlunda vilket innebär att resultatet ej är generaliserbart.
3.7 Teoretiska utgångspunkter
Studiens teoretiska analysredskap är inspirerad av det salutogena perspektivet och
Antonovskys KASAM (känsla av sammanhang) (2005). Det salutogena perspektivet
fokuserar på friskfaktorer och vad det är som gör att människor fungerar trots kriser,
stressorer och så vidare. Att analysera utifrån begreppet KASAM brukar oftast gå mot
enskilda individer (har personen låg, respektive hög, KASAM) vilket vi i denna studie ville
undvika. Snarare fokuseras den undersökta skolans sätt att hantera och skapa en meningsfull
tillvaro och känsla av sammanhang för de elever som ingår i studien. Begreppet KASAM
kopplas således samman med studiens analys och diskussion där resultatet analyseras med
inspiration av KASAM.

23

4. Resultatredovisning
Nedan följer resultatet efter enkäter och intervjuer. Resultatet redovisas genom att varje
forskningsfråga får en egen rubrik (något omarbetad rubrik) med tillhörande underrubriker.
Rubrikerna och dess underliggande innehåll redovisas i samma ordning som
forskningsfrågorna presenterades i inledningen. Till varje frågeställning presenteras
enkätresultaten först och sedan intervjuresultaten i löpande text. Efter resultaten från enkäten
presenterats följer elevernas berättelser kring varför de övervägt att hoppa av skolan. De
elever, vars svar som avhandlas här, kallas för Anna, Calle, Vera, Jonas, Olof, Bella och
Simon. Eleverna fick själva ange skäl utifrån specifik lista, men många av skälen går ihop
varför det kan uppstå upprepningar under underrubrikerna.
4.1 Hur stor del av eleverna har funderat på att hoppa av sin utbildning och vilka är
dessa elever?
134 elever besvarade enkäten och sju elever deltog i intervjuerna. Nästan lika många flickor
och pojkar besvarade enkäten, pojkarna stod för 50,7 procent av svaren och flickorna stod för
49,3 procent. Av 134 elever som besvarade enkäten uppgav 63 elever (47 %) att de funderat
på att hoppa av skolan.
63 elever (47 %) av dem som besvarade enkäten angav att de under sin gymnasietid funderat
på att hoppa av sin utbildning. Av dessa 63 elever som funderat på att hoppa av gymnasiet är
41 stycken flickor (65 %) och 22 stycken pojkar (35 %).
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Figur 1. Andel elever som funderat på avhopp uppdelat i kön och årskurs. Totalt besvarade 63
elever frågan.
Här är flickor i årskurs två överrepresenterade bland elever som funderat på att hoppa av sin
skolgång (29 stycken flickor). Detta går att jämföra med flickor i årskurs tre där tolv stycken
flickor uppgav att de funderat på att hoppa av. Bland pojkarna var det elva stycken elever i
vardera årskurs som funderat på att hoppa av.
Av eleverna som genomförde enkäten hade 13 pojkar och åtta flickor invandrarbakgrund
(totalt 21 stycken elever med invandrarbakgrund). Av dessa 21 elever uppgav en flicka och en
pojke att de övervägt att hoppa av sin utbildning. 83,6 procent av eleverna som besvarade
enkäten är födda i Sverige och således är 16,4 procent utlandsfödda. De elever som inte var
födda i Sverige hade varit bosatta i Sverige i 4-16 år och två av dessa elever hade tänkt tanken
att hoppa av gymnasiet.
Tjugo elever (31,7 %) av 63 som uppgett att de funderat på att hoppa av skolan uppgav även
att de under gymnasietiden bytt program. Tre av dessa är pojkar i årskurs 2, tio stycken flickor
i årskurs 2. I årskurs 3 var det fem pojkar och två flickor som angett samma svar.
4.2 Vilka är anledningarna till att eleverna funderat på att hoppa av?
Till denna fråga i enkäten användes flervalsalternativ vilket innebär att eleverna kunde välja
flera alternativ till varför de funderat på att hoppa av sin utbildning. Alternativen hade ingen
inbördes ordning.
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4.2.1 Enkätsvar, varför eleverna funderat på att hoppa av sin utbildning
62,5 procent av eleverna menar att den egna motivationen är den huvudsakliga orsaken till att
de funderat på att hoppa av gymnasiet. Fler faktorer spelade in: Kvalitén på utbildningen hade
31,3 procent. På en tredjeplats kommer psykisk ohälsa som angavs som skäl med 28,1
procent. Som en fjärde anledning tyckte eleverna att lärarna var dåliga eller hade ett dåligt
bemötande (25 %) och på en femteplats tyckte eleverna att de valt fel program, att
undervisningen brister samt bristande skolmiljö (23,4 %). 15,6 procent av eleverna tyckte att
de har svårigheter som de inte fått tillräckligt mycket hjälp med. Övriga anledningar som inte
angavs mäter 10,9 procent, fysisk sjukdom och mobbning får 6,3 procent följt av
utanförskap/ingen ser mig på lägst nivå med 4,7 procent. Några elever besvarade övrigtkolumnen med: ”kunde börja jobba”, ”problem med ekonomin”, ”dålig skolledning och för
lite lärare”, ”jag orkar inte gå skola bara men tänker inte hoppa av ändå”, ”jag hatar skola och
vill inte gå skola”.

Anledningar till varför samtliga elever i undersökningen funderat
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Figur 2. Av vilka anledningar eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram funderat på att
hoppa av gymnasiet. 63 elever besvarade frågan, varje elev kunde välja flera alternativ utan
inbördes ordning. I tabellen står siffrorna för hur många elever som valt varje alternativ. I
texten under presenteras siffrorna i procent.
Av den stora gruppen (se figur 2 nedan) flickor i årskurs två (29 stycken elever) som övervägt
ett avhopp upplevde 16 stycken att den absolut främsta anledningen till detta var bristande
motivation. Sällan angavs den bristande motivationen som ett ensamt alternativ utan
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kombinerades med flera andra alternativ. Elva stycken av denna grupp elever angav psykisk
ohälsa som anledning till avhopp vilket var den näst främsta anledningen. På en tredje plats
angav ett flertal av denna grupp flickor att kvalitén på utbildningen (7 stycken) och bristande
undervisning (6 stycken) samt bristande skolmiljö (6 stycken) som skäl till avhopp. Sex
stycken elever angav svårigheter som de inte fått hjälp med. Lika många elever angav dåliga
lärare/dåligt bemötande som anledning till avhopp. På en fjärde plats angavs fel program (4
stycken), utanförskap (3 stycken), mobbning (2 stycken) och fysiska svårigheter (2 stycken).
De tolv flickor som besvarat enkäten i årskurs 3 angav flest (9 stycken) bristande motivation
som skäl. Fem av dessa 12 flickor upplevde att de valt fel program och fyra stycken har angett
psykisk ohälsa som ett skäl. Fyra stycken elever har valt bristande undervisning och kvalité på
undervisningen som skäl att hoppa av. Tre av dessa tolv flickor menade att lärarna är dåliga
eller har gett ett dåligt bemötande samt bristande skolmiljö. Två elever att har angett att de har
svårigheter som de ej får hjälp med och en elev anger mobbning som skäl till att hoppa av.
Utanförskap och fysisk ohälsa har inte valts som alternativ av någon i denna grupp.
Bland de elva pojkar som i årskurs 2 deltog i enkäten angav nio stycken låg motivation som
den främsta anledningen till avhopp. På en andra plats anges psykisk ohälsa (3 stycken
elever), bristande skolmiljö (3 stycken elever) och fel programval (3 stycken elever). Två
elever anser att skolan har dåliga lärare och dåligt bemötande samt att kvalitén på
utbildningen brister. På sista plats kommer svårigheter och bristande undervisning där en elev
angivit detta som anledning till avhopp. Utanförskap, mobbning och fysisk ohälsa har inte
valts som alternativ i denna grupp.
Bland de elva pojkarna i årskurs 3 som deltog i enkäten angavs brist på motivation av sex
stycken elever och kvalité på utbildning av sex stycken. Tre elever har angett dåliga lärare, fel
programval och bristande undervisning som anledning. Två elever menade att de har
svårigheter de inte fått hjälp med och ytterligare två elever har angett bristande skolmiljö som
ett skäl till avhopp. Mobbning, utanförskap, psykisk eller fysisk ohälsa har inte valts som
alternativ av denna grupp.
De två eleverna med utländsk bakgrund uppger att anledningarna till att de funderat på att
hoppa av var för att den ena hade valt fel program, och den andre menade att kvalitén på
utbildningen inte var den förväntade.
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anledningar till avhopp. Kön och årskurs
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Figur 3. Anledningar till att elever funderat på att hoppa av sin utbildning, indelat i årskurser
och kön. Totalt svarade 63 elever på frågan.
4.2.2 Psykisk ohälsa - intervju
Fyra av sju elever angav psykisk ohälsa som en av anledningarna till funderingar på att hoppa
av. Anna beskriver att pressen att lyckas var stor och att självförtroendet sviktade. Hennes
mående har periodvis varit dåligt vilket inte blev bättre i skolan. För Calle var årskurs ett en
tuff period då mycket inträffade i hans privatliv på samma gång. Vera har svårt att förklara
varför hon under denna period mådde dåligt men att hon periodvis var väldigt trött. Jonas
anledning till att han ville hoppa av var att han mådde väldigt dåligt: ”skoltiden blev en för
stor ansträngning på mitt psykiska mående”.
4.2.3 Låg motivation - intervju
Fyra av sju elever angav låg motivation som en annan anledning till att hoppa av skolan. Anna
menar att allt hänger ihop – mående, dåligt bemötande från lärare vilket leder till bristande
motivation, något som Calle också är inne på. Olof berättar att han övervägde att hoppa av på
grund av fel programval och påpekar att han därför hade svårt att motivera sig.
Återkommande talar han om den låga motivation som han generellt har till att gå skola, något
som följt honom i flera år. Han påpekar också att hans kompisar har ungefär samma nivå av
motivation som han har och att de skulle stötta honom om han valde att hoppa av. Vera
relaterar anledningen till att hon ville hoppa av skolan till hennes tidigare skoltid vilket ledde
till att hon kände att motivationen saknades.
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4.2.4 Programval - intervju
Fyra av sju elever uppger att de tidigare bytt program inom gymnasiet innan de slutligen
hamnade på det program de befinner sig på just nu. Anna gick från ett typiskt
kvinnodominerat program till ett typiskt mansdominerat program. När hon får frågan om detta
kändes bra svarar hon:
Asså egentligen om jag hade fått välja nu så kanske jag hade gått kvar men jag gillar det
jag går nu också, så det är inte som att jag bara ångrar jättemycket att jag böt från men
om jag hade fått göra om valet nu så hade jag nog gått kvar.

Anledningen till att Anna bytte program menar hon grundar sig i att hon var rädd att inte klara
allt praktiskt som ingick i programmet. Hon kände att självförtroendet sviktade och trodde att
hon inte skulle klara av sin utbildning. Därför uppger hon att hon bytte program till något som
hon kände att hon hade lite mer förståelse för. Dock säger hon att hon nog kanske hade klarat
av utbildningen:
Att jag böt som sagt program och jag vet att jag hade kunna klara det nu… men asså jag
det trycker som hela tiden att jag hade kunnat klara av det om jag hade gått kvar, då får
jag som såhär... en känsla av fan vad dum jag är som böt linje. Jag trodde att alla andra
var så jävla duktiga i ettan och då kunde jag som lite mindre...

Olof kände redan vid kursstarten i årskurs ett att han valt fel program och efter någon vecka
kom han in på det program han egentligen ville gå. Han valde dock att stanna kvar på det
första programmet eftersom han ställt in sig på detta. Han berättar att han efter ett halvår:
O: Jag var less… men då kände jag bara nä, nu skiter jag i det här, jag hoppar av nu och
ser om jag kommer in på något annat.
F: Vad var det som gjorde att du ville gå kvar då?
O: Jag orkade inte gå om ett extra år, jag hade måste gå om ettan.

Även Jonas och Bella uppger att de bytt program – Bella bytte program två gånger innan hon
hamnade på nuvarande skola och program och hon känner att hon hamnat rätt. Jonas menar
att han hamnat på rätt skola men att hans mående gör att han har svårt att avgöra vilket
program som är rätt för honom.
4.2.5 Dåligt bemötande från lärare - intervju
Tre av sju elever angav dåligt bemötande av lärare som ett skäl till avhopp. Detta var också
Annas främsta anledning till varför hon ville hoppa av skolan och här handlar det om två
lärare. Det dåliga bemötandet i kombination med måendet satte sina spår:
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Att bemötandet från läraren, att ha lektion med honom påverkade mitt mående, för han
kunde ju komma med kommentarer som att kvinnor ska stå i köket och då får man ju
som en dålig självkänsla. Speciellt om man redan mår dåligt. […] så det sitter ju också i
bakhuvudet, så när man får höra sånt där ständigt varje dag måndag, tisdag då börjar
man ju nästan tro det själv.

Anna menar att det dåliga bemötandet från läraren eskalerade och de hamnade i bråk:
Det var värst i slutet då han fick ett psykbryt på mig och så blev det samtal med rektorn,
efter det blev det nästan jobbigt att gå till lektionerna för att vi aldrig pratade ut om det
för jag ville inte prata med han. För han var riktigt sådär hotfull och jag kände mig
hotad så då ville man ju ännu mindre komma till lektionerna men ändå var jag tvungen
att stå ut två dagar i veckan med honom så misstrivs man och vill verkligen inte vara
där så, asså så blir det ju hat mot han och det blir nästan hat mot skolan för att han får
vara kvar.

Även Simon menar att det dåliga bemötandet från en lärare han inte kom överens med nästan
gjorde att han hoppade av gymnasiet i årskurs ett. Han tyckte dessutom att lärarens ämne var
svårt och att han inte fick det stöd han behövde i ämnet. Simon beskriver att han och läraren
ofta bråkade och skrek åt varandra och att han började känna sig stressad och frustrerad när
han insåg att han aldrig skulle kunna klara ämnet så länge han hade samma lärare.
Calle berättar att han under sitt första år på gymnasiet hade det jobbigt med hans mentor. Han
uppger att läraren uppträdde konstigt, irrationellt och skiftade mycket i humöret. Calle säger
att han hade samtal med rektorn om detta vilket senare ledde till att mentorn ifrågasatte
honom och påstod att han ljög. Dock ville mentorn bättra sig berättar Calle och försökte också
hitta alternativa vägar i undervisningen vilket skulle anpassas mer mot Calle. Han menar dock
att förtroendet inte gick att hämta upp och han beskriver situationen som att han hamnade i en
form av utanförskap och kände sig missförstådd: ”jag ville bara kräkas och dö”.
Även Olof uppger att han fick ett dåligt bemötande från lärare. I år 2 berättar han om en
lärares dåliga bemötande som gjorde att han återigen övervägde att hoppa av. Han menar att
det här fanns bristande kommunikation dem emellan. Vidare säger han att läraren även sänkte
kvalitén på utbildningen då han inte kunde hjälpa honom med en APL-plats
(arbetsplatsförlagt lärande) trots att detta är ett krav på utbildningen. Detta resulterade i
konfrontationer och verbala konflikter och vid ett flertal tillfällen lämnade han skolan i ilska
trots att lektionen eller skoldagen inte var slut:
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Skrek gjorde man, och så slutade det med att man gick hem mitt i lektionen, man
orkade inte med honom […] alltså det mest var hans fel, för att han inte ens ville lyssna
när man försökte prata med honom för jag sa till honom att jag behövde en praktikplats,
att jag var utan. Men han sa att jag hade en praktikplats, men det stod till och med på
kontraktet att tiden hade gått ut. Men han vägrade lyssna på det. Det var allt jag begärde
av honom att fixa mig en praktikplats åt mig och det kunde han inte göra under hela
tiden han jobbade här.

4.2.6 Bristande undervisning - intervju
Bella angav bristande undervisning som en anledning till att hon funderat på att hoppa av,
vilket gjort henne väldigt frustrerad. Hon menar att bristande undervisning kan handla om
inställda lektioner, bristande kommunikation och arbetsro. Hon menar också att det är jobbigt
när lärarna är för ”snälla” och tar en lärare som exempel: ”sen är det synd med den
läraren…han blir överkörd. Han är för snäll. Han är ändå lärare och man ska ha respekt för
honom”. För snälla lärare leder till dålig arbetsro enligt Bella och det leder till bristande
undervisning.
4.3 Finns det något i elevernas berättelser som förenar dem, och i sådana fall vad?
De intervjuade eleverna berättar här om tidigare skolgång från grundskolan.
4.3.1 Skolbyte - intervju
Sex av sju elever uppger att de bytt skola två gånger eller fler. Anna menar att hon under
grundskoletiden flyttade mycket och därför bytte skola fem gånger, hon menar att vissa skolor
har varit bättre och vissa sämre. Simon beskriver sin skoltid som jobbig och att han aldrig
tyckt om skolan, inte ens när han var liten. Han säger också att han sammanlagt gått på fyra
olika skolor och gick dessutom om årskurs 4 på grund av medicinska skäl. Senare gick han ett
år på individuella programmet innan han började på sitt yrkesprogram. Calle uppger att även
han bytte skola flera gånger och var inskriven på särskola under en tid men bytte kommun och
påbörjade nationellt gymnasieprogram. Bella har under sin uppväxt bytt skola åtta gånger.
Under några år var hon och familjen bosatta i Danmark där hon också gick skola. Hon uppger
dock att dessa förflyttningar inte gjorde henne något då hon menar på att det var spännande
med nya omgivningar. Jonas har bytt skola två gånger och en av dessa skolor beskriver han
som helt fantastisk, den andra skolan var inte bra. Olof berättar att han bytt skola ett antal
gånger och att de två senaste grundskolorna som mindre bra.
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4.3.2 Svårigheter och stöd - intervju
Fyra av sju elever menar att de under skolgången haft svårigheter och tre av dem säger att de
fått stöd. Anna uppger att hennes svårigheter fanns i matematik och teknik under grundskolan
samt att hon har inlärningssvårigheter. Hon uppger dessutom att hon haft det jobbigt med sitt
uttal men säger att hon aldrig haft specialpedagogiskt stöd för detta. Simon har haft
svårigheter i matematik och engelska och han upplever att skolan blev svårare och svårare
under mellanstadiet. I högstadiet fick han specialpedagogiskt stöd. Calle hade en rätt jobbig
grundskoletid, i årskurs fyra fick han veta att han hade en hjärnsynskada vilket hade påverkat,
och påverkar fortfarande, studierna mycket. Detta gjorde att han fick väldigt ont i huvudet och
han upplevde det som att skolan inte riktigt förstod hans svårigheter. Dock menar han att han
fick specialpedagogiskt stöd. Bella menar att hon har stora koncentrationssvårigheter och
under hennes skolgång (efter att hon flyttat hem från Danmark) misstänkte man att hon hade
dyslexi. Detta håller Bella dock inte med om själv:
Dom trodde jag hade dyslexi..det tror inte jag, jag har svårt för vissa ord men jag bodde
i Danmark i 4,5 år, så alla dom här orden man fick lära sig när man var liten lärde jag
mig på annat språk. Så på grundskolan fick jag inte riktigt hjälp med det. Dom flyttade
mig åt sidan lite…

4.3.3 Frånvaro och kompisar - intervju
Fyra av sju elever uppger att frånvaron varit hög under skolgången (till och från). Anna
berättar att hon inte hade några riktiga kompisar på skolan, att hon umgicks med äldre
kompisar som redan gått vidare till andra årskurser och hade andra scheman. På grund av
detta började hon skolka. Vera menar att hon hade en fin skolgång på grundskolan och att hon
faktiskt trivdes där. Hon hade många kompisar, men säger att ”nånstans hamnade jag i de
dåliga kretsarna där jag började röka, snusa och helt enkelt sket i skolan och började skolka
mycket”. Jonas hade hög närvaro under grundskolan, det var först när han började gymnasiet
som hans frånvaro eskalerade till att gå till 100 procents frånvaro. Han dök helt enkelt inte
upp mer. Olof uppger även han att han hade hög frånvaro, han beskriver hans liv under
grundskolans senare tid som väldigt orolig. Frånvaron i årskurs åtta är hög och rektor på den
skolan lyssnar varken på honom eller på hans mamma, berättar Olof. Han byter skola och har
även där hög frånvaro men får den hjälp som han har behov av just då. Både Bella och Simon
uppger att de alltid haft väldigt lätt att få kompisar och har haft många kompisar under åren.
Calle hade närvaro men upplevde skoltiden som turbulent emellanåt, och vissa perioder hade
han inte så många vänner.
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4.3.4 Utanförskap - intervju
Calle menar att han kände sig ofta utpekad för saker han inte hade gjort och då främst av
lärare. Han säger att han inte blev bemött i de svårigheter han befann sig i vilket skapade en
sorts utanförskap. Det hände att han reagerade med ilska i sin frustration. Han beskriver även
hur han och hans klasskompisar hamnade i bråk med varandra och att han under vissa
perioder lastade sig själv för detta. Även Bella talar om utanförskap – när hon hade börjat
gymnasiet (innan hon påbörjade yrkesprogrammet bytte hon gymnasieprogram tre gånger)
blev hon på grund av bråk utfryst av klasskompisarna och hade även svårt för lärarna som
”kändes omotiverade”. Under denna period hamnade hon i en depressionsperiod vilket gjorde
att hon var sjukskriven från skolan under en längre period. Bella känner att hon varit ganska
ambivalent vad gäller sitt gymnasieval.
4.4 Vilka faktorer har påverkat elever vid yrkesprogrammen att fullfölja sin utbildning?
Till denna fråga i enkäten användes flervalsalternativ vilket innebär att eleverna kunde välja
flera alternativ till varför de valt att fullfölja sin utbildning. Alternativen hade ingen inbördes
ordning.
4.4.1 Enkätsvar – elevernas skäl till att fullfölja sin utbildning
Den främsta anledningen till att elever fullföljde sin utbildning som genomförde enkäten är att
de vill ha en utbildning. Hela 86,7 procent angav detta som den troligaste faktorn till att
stanna kvar på skolan. Näst viktigast ansågs kompisarna och det sociala umgänget vara med
26,7 procent. Föräldrarnas förväntningar hade också en viss betydelse, 21,3 procent valde
detta alternativ. 12 procent av eleverna menade att engagerad personal som lyssnar till
eleverna var av stor vikt. 8 procent uppger att det finns övriga anledningar till varför de valde
att stanna kvar (framkommer inte i enkäten). Fyra elever anger att de stannat för att de fått
specialpedagogiskt stöd vilket utgör 5,3 procent och 2,7 procent svarade att man fick stöd från
externa instanser. De två eleverna med utländsk bakgrund har båda uppgett att de stannat kvar
i skolan är på grund av att de vill ha en utbildning. Elever som har fyllt i övrigtkolumnen har
skrivit: ”behöver examen på papper. Bevis att jag gått skola”. ”Orkar inte gå om ett år”.
”Tvungen pga framtiden”. ”Fick en praktikplats så jag slapp vara i skolan”.
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Figur 4. Av vilka anledningar eleverna på gymnasiets yrkesprogram väljer att fullfölja sin
utbildning. 63 elever har svarat på frågan. Här kunde eleverna välja flera alternativ utan
inbördes ordning. Här är samtliga elever samlade.
Den absolut främsta anledningen till att flickor i år 2 stannat kvar är att de vill ha en
utbildning (28 stycken), som andra plats kommer föräldrarnas förväntningar (8 stycken) och
det sociala umgänget (7 stycken). Som tredje anledning kommer engagerade personal som
lyssnat till dem (5 stycken) och på fjärde plats att specialpedagogisk hjälp (2 stycken).
Externa insatser har inte valts av eleverna.
För flickorna i år 3 ser resultatet annorlunda ut, den främsta anledningen till att stanna kvar på
utbildningen är att få en utbildning (9 stycken). Socialt umgänge kom på en andra plats (5
stycken) tätt följt av föräldrars förväntningar (4 stycken) och engagerad personal (3 stycken).
1 elev uppgav att denne fått specialpedagogiskt stöd, och 1 elev uppgav att den fått extern
hjälp.
De främsta anledningarna till att pojkarna i år 2 stannat kvar på skolan är att de vill ha en
utbildning (7 stycken), de vill även behålla sitt sociala umgänge (5 stycken) och en liten del
upplever att de stannat kvar i skolan på grund av föräldrarnas förväntan (2 stycken). En elev
uppgav specialpedagogiskt stöd och en elev att lärarna är engagerade. Externa insatser har
inte valts som ett alternativ av eleverna.
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Den främsta anledningen till att pojkarna i år 3 stannat kvar är också att få en utbildning (7
stycken), föräldrarnas förväntningar (1 elev), kompisar (1 elev) och stöd från externa instanser
(1 elev). Ingen elev valde de övriga alternativen i denna grupp.
30

Anledningar till att stanna kvar på utbildningen.
Kön och årskurs.

25
20
flickor åk 2
15

flickor åk 3
pojkar åk 2

10

pojkar åk 3

5
0
vill ha utb.

föräld.förv.

eng.
personal

soc.kompisar

spec.söd

extern hjälp

Figur 5 Elevernas anledningar till att fortsätta gå sin utbildning efter att ha funderat på att
hoppa av. 63 elever besvarade frågan. Frågan kunde besvaras med flera alternativ utan
inbördes ordning. Data är uppdelad i kön och årskurs.
4.4.2 Vill ha en utbildning - intervju
Samtliga sju elever från intervjuerna angav att de vill ha en utbildning. Anna gav detta som
anledning eftersom det enligt henne är det som krävs nu för tiden. Hon tar sin bror som
exempel som har hoppat av gymnasiet och som nu har ett arbete som han inte trivs med och
hon menar att därför är det bra med utbildning. Dessutom breddar hon sin utbildning genom
att läsa högskoleförberedande studier i händelse av att hon i framtiden vill studera vidare.
Simon menar att en utbildning känns viktigt för honom och Calle känner likadant. Calle säger
att han ibland brukar tänka på sin bortgångne mormor som gärna hade sett honom få en
utbildning. Samtidigt vet han att han måste göra detta för sin egen skull och inte någon
annans. Bella, Vera, Jonas och Olof säger endast att de vill ha en utbildning men specificerar
detta inte ytterligare.
4.4.3 Föräldrarnas förväntningar - intervju
Två av eleverna tar upp föräldrarnas förväntningar som en anledning till att stanna kvar på
gymnasiet. Anna säger att föräldrarnas förväntningar på att hon ska få en examen från
gymnasiet är stor ” alltså dom vill ju inte att jag ska vara det andra barnet som hoppar av och
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sen tycker mamma att jag ska läsa väldigt mycket högskoleförberedande för hon tycker att jag
kan mer”. Vera uppger att föräldrarna, men även kompisar bidrog till att hon stannade kvar,
hon upplevde att de tjatade på henne om skolan, men detta tog skruv för henne: ”nånstans där
insåg jag att man måste försöka och jag fick tillbaka motivationen när jag många gånger
tänkte att jag kan om jag vill”.
4.4.4 Stöd i undervisningen - intervju
Sex elever uppger att de fick stöd/specialpedagogiskt stöd i undervisningen vilket var
bidragande till att de stannade kvar på skolan. Anna fick stöd i de ämnen hon hade svårt i,
både av specialpedagog som påbörjade utredning (bland annat screening-tester) och sedan
extralärare i matematik vilket senare ledde till att hon lyckades få betyg i matematik. Även
Simon anger att han fick specialpedagogiskt stöd, då speciellt efter konflikten med läraren då
han fick möjlighet att arbeta med matematik i mindre grupp. Calle menar att han fick mycket
stöd direkt i undervisningen av lärare, och att han dessutom fick specialpedagogiskt stöd
vilket ledde fram till en elevassistent som hjälpte honom att strukturera upp uppgifter åt
honom. Vera menar att hon fick och får stöd i undervisningen vilket hon känner sig trygg
med. Bella lyfter sin matematiklärare som mötte henne i hennes svårigheter och anpassade
undervisningen efter henne. Även Jonas fick specialpedagogiskt stöd – tid med
specialpedagog och större schemaändringar.
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4.5 På vilket sätt upplever eleverna att skolans eventuella stödinsatser har påverkat
deras val att fullfölja utbildningen och vad tänker eleverna idag om skolan?

4.5.1 För vilka personer berättade eleverna att de funderade på att hoppa av skolan? intervju
Bara en elev uppger att hon inte berättade för någon om sina tankar att hoppa av skolan,
nämligen Bella. Hon ville ordna upp det på egen hand. De andra eleverna valde att berätta det
för andra (hem, skola, kompisar). Anna berättar att hon pratade med kompisar, lärare, rektor
och specialpedagogen, men kände att hon inte vågade berätta i hemmet. Hon var rädd att
hennes mamma skulle få panik. Calle valde att prata med sin nya mentor och annan personal.
Tillsammans slussade de honom vidare till kurator och rektor. Jonas började få mer och mer
frånvaro vilket ledde till samtalskontakt med skolans kurator där allt kring hans mående och
skolgång började nystas upp (man kopplade in externa instanser). Simon pratade både med
hemmet, kompisar och specialpedagogen om att han ville hoppa av skolan. Olof berättade
både för skolan och för hemmet och berättar att han ställdes inför ett ultimatum vilket var en
stark bidragande orsak till att han stannade kvar:
jo jag sa till morsan att jag tänkte hoppa av skolan, hon trodde först inte att jag var
seriös, sen sa hon bara att jag var tvungen att gå kvar annars fick jag inte bo kvar, så det
var ju när jag var 18 och bestämma själv, då sa hon att om jag hoppade av fick jag inte
bo kvar. Och då hade jag fått lov att flytta till farsan.

4.5.2 Skolans stöd för att förhindra avhopp - intervju
Flera av eleverna uppger att de fick samtalsstöd på skolan och andra insatser som var starkt
bidragande till att eleverna stannade kvar. Anna berättar hur hon dagligen under en period
gick till specialpedagogen:
Till specialpedagogen har jag ringt när jag storlipade och jag har kommit in på hennes
rum och skrikit på hennes rum att jag ville hoppa av skolan, helt i upplösningstillstånd.
[Anna menar att specialpedagogen sagt]: vänta, stanna upp och tänk efter på det här.
Finns det inget annat alternativ? [Enligt Anna försökte specialpedagogen finna andra
lösningar] det var hon som fick mig att inte hoppa av skolan.

Simon menar att han själv kommit fram till beslutet av att stanna kvar på gymnasiet men att
han fått stöttning från alla runt omkring sig för att ta det beslutet. Han anser att deras
uppmuntran och stöd har varit viktigt, utan det stödet hade han nog valt att hoppa av. Calle
nämnde (som det finns beskrivet ovan) att han berättade för sin mentor och annan personal
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om sina funderingar och han fick snabbt peppning och stöd. Men han säger också att det var
flera andra saker som spelade in – bland annat att hans gamla mentor slutade på skolan vilket
var en stor lättnad för honom. Han fick även en assistent som underlättade skolarbetet för
honom och som dagligen fanns/finns där som ”peppningsstöd”.
Olof berättar att han fick ett ultimatum av sin mamma, samtidigt som skolan arbetade för att
han skulle gå kvar. Bland annat fick han tid tillsammans med studie- och yrkesvägledaren och
specialpedagogen där han presenterades för ett antal råd och alternativ. Han fick stöd med att
ta vidare kontakt med mentorer på sitt program och valde i samråd med vårdnadshavare att
fortfölja sin pågående utbildning.
För Jonas fortsatte dock skoltiden att vara tuff och valet stod han fast vid:
Jag visste att jag kunde samtala med antingen kurator eller specialpedagog vilket var ett
underbart stöd. Jag fick stöd från skolan, bra stöd men var fast vid att hoppa av skolan
oavsett.

4.5.3 Vad tänker eleverna idag om skola och framtid? - intervju
Bella berättade aldrig för någon att hon tänkte hoppa av skolan, drivkraften till att få en
utbildning var stark. Men hon förtydligar att engagerad personal ändå är en anledning till att
vilja stanna kvar på skolan, hon lyfter även sin mentor som varje dag ser henne och pushar
henne framåt.
Trots att Olof inte vill arbeta med det han har utbildat sig till så ville han stanna kvar på
skolan för att få en utbildning. Han tycker att det sociala umgänget är viktigt, det är en
bidragande faktor till att stanna kvar, kompisarna. Olof menar att det är viktigt att bli lyssnad
till och sedd av lärarna på skolan.
Om man har låg motivation att gå i skola och man kommer till en skola där ingen säger
hej alltså varken personal eller elever, då är det ju klart att man känner att man inte har
någon anledning att komma till skolan. Då är man ju bara kvar att man vill ha en
utbildning och vill man inte det då har man nog ingen lust att gå i skolan. Fast även om
man inte vill ha en utbildning så kan man vilja gå i skolan för att fördriva tiden, men om
ingen hälsar på en, då spelar det ju ingen roll att komma dit.

Anna beskriver att skolan har gemenskap, att hon har en given plats på skolan, att hon blir
sedd av både vänner och av personal. Hon tycker att skolan är mysig och att hon trivs men
ibland har hon fortfarande tankar på att hoppa av, men att nu är de tankarna lättare att vifta
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bort. Anna beskriver vidare att om hon inte varit så här positiv till skolan och till de elever och
den personal som finns där hade hon nog hoppat av skolan. Att trivas, vara en del av skolan
och att bli sedd är viktigt.
Simon är generellt negativt till skola och till hela skolsystemet. Han säger att han mest
kommer till skolan för att få en utbildning, inte för så mycket annat. Han säger att han inte
bryr sig särskilt mycket om att vara en del av gemenskapen - han har sina kompisar han
umgås med. Men han upplever sig ändå sedd på skolan och känner sig trygg och bekväm med
att komma dit. När han får frågan om hur viktig personalen är säger han att hade han inte haft
lärare som brytt sig eller sett honom hade han mest troligt inte velat gå kvar.
Calle trivs väldigt bra på skolan nu och tycker det känns uppslitande att gå sista året. Han
känner oro inför framtiden men känner sig samtidigt stolt över resan han gjort. Han kan
fortfarande ibland känna att han vill hoppa av:
stödet jag får från skolan…ibland kan jag känna att jag bara vill skita i det. Då kan
assistenten peppa mig och säga att: tänk att du har så här lite kvar.

Calle säger också att han känner sig betydelsefull på skolan och att lärarna är en del i det:
”dom säger att man är bra på saker…det gör att man blir glad och tror det”. Han säger också
att han känner sig sedd varje dag och att alla uppmärksammar honom och avslutar med: ”vad
vore skolan utan mig – jävligt osnygg!”
Vera säger att lärarna på skolan är trevliga och att de hjälper till och får henne att kämpa med
skolan: ”på så sätt känner jag att skolan inte behöver göra något annorlunda, för mig är den
redan super”.
I nuläget kämpar Jonas på så gott det går men försöker fokusera på sig själv:
Utifrån mitt perspektiv så har skolan hjälpt mig så gott de kunnat i alla lägen, både med
mitt studerande och mitt mående. Dom sträckte ut sin hand och ville verkligen att jag
skulle stanna kvar och fortsätta min utbildning. Dom erbjöd chansen att få hoppa på en
annan utbildning men jag visste redan från början att jag inte kommer klara av skolan
med min psykiska hälsa.
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5. Analys
Under följande rubrik analyseras resultaten från enkäter och intervjuer i förhållande till
KASAM och tidigare forskning som finns presenterat i bakgrunden.
5.1 Andel elever som funderat på avhopp och vilka är dessa elever?
47 procent av eleverna som besvarade gällande enkät uppgav att de någon gång under sin
gymnasietid funderat på att hoppa av skolan. Till gällande resultat kan paralleller dras med
exempelvis SKL (2012) som visade att 23 procent av eleverna som går yrkesförberedande
program i gymnasieskolan hoppade av, och i Skolinspektionens rapport (2015) framgår det att
yrkesprogrammen har lägst andel elever som tar examen och högst andel som tar
studieavbrott och inte får fullständiga betyg. Elever i gällande studie har inte hoppat av men
de har dock övervägt ett avhopp. Enligt Tartas (et al., 2014) har studenter med en hög känsla
av sammanhang större möjlighet än andra att ta itu med problem i samband med studietiden,
och studenter som kan hantera sina problem framgångsrikt är mer benägna än andra att ha
höga nivåer av prestation. Bowen (et al., 1998) menar att skolan är viktig eftersom den kan
fungera som ett skyddsnät för elever som har ett svagt socialt skyddsnät utanför skolan. För
dessa elever kan skolan bli en mer meningsfull och givande erfarenhet i kontrast till livet
utanför skolan. Barn kan kompensera negativa omständigheter inom ett socialt område genom
att söka större stöd och mening i andra sociala sammanhang.
Löfström (2012) menar att flickor lyckas bättre i skolan och att dessa i mindre utsträckning
hoppar av skolan. I denna studies enkät framgick det att 65 procent av de som funderat på att
hoppa av var flickor. Enligt Löfström (2012) har flickor i större utsträckning och i ett tidigare
stadie förståelse för nyttan med utbildning. Garbarino (2000) nämner påverkansfaktorer till
avhopp i relation till kön och menar att pojkar i högre grad påverkas av jobbiga situationer
och därför inte lyckas lika bra i skolan. Enligt det salutogena perspektivet och KASAM
handlar hanterbarhet om hur man hanterar stressorer och hur människan möter känslomässiga
trauman. Enligt Nilsson (2002) visar forskningen olika resultat vad gäller kön och KASAM:
vissa studier visar inga skillnader mellan könen vad gäller KASAM, medan andra studier har
visat ett högre medelvärde av KASAM för män jämfört med kvinnor. En studie visade att
kvinnor inte hade samma förmåga som män att mobilisera en känsla av sammanhang när de
utsattes för påfrestningar/stressorer vid avgörande livshändelser, vilket också påverkade deras
hälsa. I en studie i arbetslöshet bland kvinnor och män visade att kvinnor mobiliserade högre
KASAM än männen när det handlade om att hantera arbetslöshet (Se Nilsson, 2002).
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5.2 Anledningar till avhopp
I den inkluderande skolan är det, enligt Nilholm och Göransson (2013), av stor vikt att skapa
en god skolsituation. Känslan av sammanhang stärks genom socialt stöd och begriplighet och
finns här resurser att tillgå blir det enklare att möta de krav som ställs på individen.
Det finns, enligt gällande studie, flera olika anledningar till att eleverna funderat på att hoppa
av. Den främsta anledningen visade sig vara brist på motivation. Två av de intervjuade
eleverna menar dock att allt hänger ihop och påverkar motivationen, något som även Beckne
(1995) och Nilsson (2016) menar. Karlberg (2003) och Kronholz (2011) menar att en elev
som klarar att fylla de krav som skolan ställer så har denne god närvaro medan en elev som
inte tror att denne kan lyckas så har eleven inte motivation att gå till skolan. Om
misslyckanden i skolan läggs på eleven så kommer dennes självbild att påverkas negativt
(2011). Motivationen torde snabbt sjunka när tron på det egna jaget fallerar. Meningsfullhet är
den komponent som Antonovsky relaterar till motivation hos personer – att vara delaktig,
närvarande i livet vilket skapar lärdomar. Har en person hög meningsfullhet kan denne
konfrontera situationer med en positivare syn på det som inträffar, vilket kan påverka måendet
och svårigheter, i exempelvis studier (Antonovsky, 2005).
Det psykiska måendet är en stark påverkansfaktor vad gäller motivation och mycket hänger
ihop – enligt Nilsson (2002) är kopplingen mellan lägre KASAM och psykisk ohälsa tydlig.
Psykisk ohälsa valdes som alternativ bland 28,1 procent av eleverna. Flickor har lättare att
drabbas av psykisk ohälsa jämfört med pojkar enligt Berlin (et al.,2009) och även om
KASAM inte direkt kopplas mot kön torde det kunna vara så att flickor och pojkar hanterar
olika stressorer på olika vis. En av de intervjuade eleverna menar att hon mådde psykiskt
dåligt och att det inte blev bättre att gå i skolan, och framför allt blev det jobbigt att dessutom
behöva möta en lärare som gav ett dåligt bemötande. En annan elev säger nästan detsamma –
skolan blev en ansträngning i relation till övriga faktorer. Statistiska centralbyrån (2007) har
listat psykiska och fysiska åkommor som den näst främsta anledningen till avhopp. Hälsa
handlar om psykiskt och fysiskt mående, men även om känsla av meningsfullhet och i skolan
bör hälsoaspekten finnas med på alla plan (Mayer & Boness, 2011). Här blir elevhälsans
systematiska arbete en viktig nyckelfaktor, dels för enskilda elever men dels också i skolans
övergripande hälsofrämjande arbete.
Enligt Bowen (et al., 1998) bör skolor utveckla system som reducerar kaos och som ökar
graden av säkerhet och begriplighet. En elev kan prestera väl när säkerheten och
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begripligheten är säkrad. 31,3 procent av eleverna angav kvalité på utbildningen som en
anledning till att hoppa av. 23,4 procent av samtliga elever angav bristande undervisning som
skäl till att hoppa av och även bristande skolmiljö valdes av samma elevantal. Om dessa
kaosreducerande system utvecklas torde utbildningens kvalité, undervisningsmetoder samt
skolmiljö te sig mer hanterbar och begriplig, framför allt för elever med lägre känsla av
sammanhang.
23,4 procent av samtliga elever menade att de gjort fel programval, något som Statistiska
Centralbyrån (2007) listar som tredje största anledningen till avhopp. Fel programval kan bero
på olika saker - enligt Beckne (2005) väljer många elever program efter hur kompisarna
väljer. Känslan av att ha hamnat i fel sammanhang (fel program) torde dock också kunna ha
något att göra med begriplighet och känslan av att inte hänga med i sammanhanget. En av
eleverna som intervjuades i gällande studie uppgav att hon bytt program eftersom hon kände
att hon inte klarade av nivån, hon trodde inte på sin egen kapacitet. Inom KASAM handlar
temat begriplighet om hur människan upplever tillvaron som gripbar och förståelig
(Antonovsky, 2005). Det är av stor vikt att pedagogerna på skolan ges möjlighet att skapa
begriplighet för eleverna för att på så vis utveckla KASAM:s komponenter (Krause, 2011).
Något som kommer in på alla tre komponenterna inom KASAM är pedagogiskt stöd. 15,6
procent av eleverna menade att de inte fått tillräckligt eller inget stöd, trots att skollagen säger
att skolan är skyldig att erbjuda detta. Kolouh (2013) menar att stödet ska vara välriktat för att
bli effektivt. För att detta stöd ska bli välriktat krävs det också att eleven har en tro på sin egen
förmåga samt att läraren tror på eleven (Levi, et al., 2013). Här torde det vara viktigt att
eleven är delaktig i detta stöd och att eleven får känna medbestämmande i de mål som skolan
satt upp: ”Om världen är likgiltig för vad vi gör har den ingen mening” (Nilsson, 2002, s 9).
5.3 Förenande berättelser
KASAM och utvecklingen av känsla av sammanhang är till viss del grundad i den
sociokulturella och historiska kontexten i en människas liv (Sullivan, 1993). Enligt
Antonovsky (2005) utvecklas KASAM under barndomen som starkast och utvecklingen
avslutas vid trettioårsåldern. Därför menar Mayer och Boness (2011) att det är av stor vikt att
skolan arbetar med detta. Det finns goda möjligheter att utveckla en stark KASAM hos alla
individer oavsett kön, social status, kultur och så vidare.
Sex av sju av de intervjuade eleverna har bytt skola innan gymnasiet flertalet gånger. Flera av
dem upplever grundskoletiden som turbulent. Fyra av dessa sju intervjuade elever menar att
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de haft svårigheter och tre av dem uppger att de fått specialpedagogiskt stöd. Två av eleverna
upplever ett utanförskap under den tidigare skolgången. Ett av tre teman i KASAM –
hanterbarhet handlar om just detta. Hanterbarhet handlar om hur en människa upplever att det
finns resurser runt omkring en, till vilken grad och hur dessa resurser kan användas (familj,
vänner, skola etc.). Fyra av sju elever menar att de haft hög frånvaro i grundskolan och att det
i vissa av fallen lett till problematiskt beteende. Enligt Ek (2009) försvårar skolbyten, och
framförallt kontinuerliga sådana, elevers möjligheter till trivsel på skolan. Detta för att det
upplevs svårare att känna grupptillhörighet och hitta gemenskap. Särskild uppmärksamhet bör
läggas på övergången mellan de olika skolstadierna (från grundskolan till gymnasieskolan).
Detta för att uppmärksamma vad som händer med eleverna, om de får frånvaro, trivsel och så
vidare (The Campbell Collaboration. 2011). Kronisk stress, tidigare erfarenheter i den
sociokulturella och historiska kontexten har en signifikant negativ påverkan på KASAM
(Wolff och Ratne, 1999).
5.4 Positiva påverkansfaktorer
Det tredje temat i KASAM är meningsfullhet, vilket handlar om hur och om människan
känner att livet har en känslomässig innebörd och att något/några saker i livet är värt att
investera i. Enligt Antonovsky (2005) har de som har en hög känsla av meningsfullhet också
lättare för att tackla utmaningar och ser välkomnande på dessa. Den främsta anledningen till
varför elever valt att fortsätta sin utbildning är att de vill ha en utbildning: 86,7 procent angav
detta som skäl. Samtliga elever från intervjuerna angav att de ville ha en utbildning. Skolan är
för många elever en utmaning, men väldigt många verkar vilja investera i sin framtid.
Blonddal och Adalbjarnad (2009) menar att gymnasienivån är en norm i samhället, vilket här
kan betyda att eleverna i denna studie uppger att de vill ha en utbildning eftersom det är en
rådande samhällsnorm. Enligt Nilsson (2002) kan det, mest troligt, vara svårt att inneha en
känsla av sammanhang om man inte är en del i den rådande norm som finns runt omkring en.
Detta får konsekvenser för hela livet – familj, arbete, socialt liv etcetera.
Tolv av 41 flickor som deltog i enkäten menade att det sociala umgänget var en anledning till
att stanna kvar och bland pojkarna var det sex av 22 pojkar som valt detta alternativ. Åtta
flickor angav att engagerad personal var en anledning, vilket kan jämföras med en pojke som
valt detta alternativ. Här kommer även alternativet föräldrars förväntningar in - Lee och
Burkam (2000) lyfter vikten av relationer och menar att kontakter med människor som man
delar svårigheter och ambitioner med är av stor vikt för att öka mående och närvaro. Detta
gäller mellan vårdnadshavare och barn, mellan elever och elever, men även mellan elever och
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personal. Att lyssna till eleverna och ta del av deras tankar skapar goda och viktiga relationer.
En av eleverna i intervjun menar att gemenskap inte är viktigt för honom men säger samtidigt
att om han inte hade haft lärare som bryr sig eller sett honom så hade han troligtvis inte gått
kvar på skolan. Wolff och Ratne (1999) menar att socialt stöd har en positiv inverkan på
KASAM. När människor utsätts för stressorer kommer de människor med låg KASAM att
uppleva att de har färre resurser att tillgå för att hantera denna stress. Denna negativa effekt
stressen skapar skulle kunna minimeras genom att människan får god social support från
omgivningen. Ju mer socialt stöd en människa har desto mer möjligheter för starkare känsla
av sammanhang torde då uppstå. Detta sociala stöd borde innebära också specialpedagogiskt
stöd – får eleven ett välriktat stöd innebär detta i förlängningen att denne får lyckas och få
känna meningsfullhet. Det är av stor vikt även här att elever har vuxna runt sig som både ser
och lyssnar till eleverna.
5.5 Fullföljande av utbildning och tankar om skolan
Alla elever utom en pratade med någon vuxen om av att hoppa av skolan. Vissa pratade
endast med skolans personal, andra pratade med både skola, föräldrar och kompisar.
Relationer mellan lärare och elev är av stor betydelse, det är lika viktigt att skolans övriga
personal och elevhälsa syns och samtalar med eleverna menar Partanen (2012). Närvaro av en
vuxen är betydelsefullt för barn enligt Gustafsson (2009). Här kommer KASAM:s tema
hanterbarhet in, vilket stärks i mellanmänskliga relationer där eleven ifråga har någon vuxen
resurs att stödja sig emot. Vidare kan den påverkan från barndomens livshändelser påverkas
positivt senare i livet om människan har någon att anförtro sig till samt någon som gör att de
känner sig uppskattade. Att detta sociala stöd finns runt en person kan bidra till positiva
salutogena hälsoeffekter (Wolff & Ratne, 1999). För två av eleverna resulterade kontakten
med skolan om ett avhopp till kuratorstöd och kontakt med externa instanser, resterande fick
sitt stöd av olika professioner på skolan. Om KASAM formas och omformas konstant i
samband med människors interaktion med deras miljö, kan deras känsla av sammanhang
relateras mer till nyare erfarenheter än till upplevelser under de första 16 åren av livet
(Lundberg, 1997).
Tankarna om skola och framtiden skiljer sig mellan eleverna, då vissa ser positivt på skolan
och utbildning och trivs bra och känner sig trygga. Specialpedagogen tillsammans med de
andra professionerna i elevhälsan ska arbeta aktivt förebyggande och hälsofrämjande i arbetet
med likabehandling, trygghet och särskilt stöd. Detta arbete ska införlivas i övrig personals
arbete (Socialtjänsten och Skolverket, 2016). Nilsson (2002) diskuterar Antonovsky och hans
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tankar om att glädje och stolthet i arbetet är viktigt: ”det är den sociala värderingen av
verksamheten som är väsentlig” (s 9). Denna värdering visar sig, enligt Nilsson, i de resurser
man tilldelas. Den enskildes arbete och värderingen av detta är av stor vikt. Några av eleverna
i gällande studie är kritiska till skolsystemet och vill egentligen endast ha en utbildning för att
sedan kunna gå vidare i livet. Dessa elever kanske känner en känsla av sammanhang men vill
inte vara med i gemenskapen, i normen. En människa behöver inte ingå i alla normer som vi
själva skapat, men det är dock viktigt att kunna uppleva en känsla av sammanhang. Detta har
också visat sig vara en skyddsfaktor för hälsa och livstillfredsställelse. En allmän känsla av
sammanhang är inte en universell signifikant prediktor för framgång i livet, men en högre
känsla av sammanhang kan hjälpa att skapa framgång på lång sikt (Tartas et al., 2014).
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6. Diskussion
Under denna rubrik diskuteras studiens resultat tillsammans med egna reflektioner kopplat till
relevant forskning, samt förslag på vidare forskning i ämnet. Diskussionen kommer inte att
följa forskningsfrågornas ordning till punkt och pricka eftersom mycket i frågeställningarna
flätas ihop.

År 2012 hoppade 23 procent av Sveriges elever av från yrkesprogrammen, en siffra som
uppfattas hög i relation till avhoppen från de teoretiska programmen. I denna studie har dock
inte avhoppade elever fokuserats utan istället elever som funderat på att hoppa av skolan och
deras anledningar till varför de stannat kvar på utbildningen. Dock är det ändå relevant att
koppla faktiska avhopp mot funderingar på avhopp och hur elever upplever detta eftersom
specialpedagogen, och övrig personal inom skolan, ska arbeta preventivt för att minska
avhopp. Denna studie visar att hela 47 procent av eleverna som ingick i studien någon gång
funderat på att hoppa av vilket är en hög siffra. Hur kan det komma sig att denna siffra är så
hög? I Skolverkets rapport från 2014 visar det sig att anledningen till många av avhoppen från
yrkesprogrammen berodde på att många elever som gick programmen hade den
föreställningen att yrkes/lärlings-programmet var till för mindre motiverade elever. I
inledningen nämns dåvarande utbildningsminister Jan Björklund som menar att införandet av
nya gymnasieprogram, och i detta fall yrkesprogram, skulle få skoltrötta elever att arbeta mer
mot yrkeslivet. Vad denna studie visat är att många elever själva menar att de har en låg
studiemotivation trots att de innefattas av denna nya gymnasiereform. Kan det vara så att
syftet med förändringen av yrkesprogrammen inte föll sig väl ut? Möjligen kan det vara så att
eleverna är omotiverade till studier och när frågan ställs om de någon gång funderat på att
hoppa av så är svaret självfallet ”ja”, men detta behöver inte betyda att de i realiteten
verkligen skulle hoppa av. Det kan handla om en känsla för dagen eller så kan det stå för
något annat. Viktigt att poängtera är att i Sverige definieras ett avhopp med ”att eleverna inte
fått ett slutbetyg” (Skolinspektionen, 2014) vilket kan skapa missvisande siffror. På något sätt
kan vi uppleva att innebörden i ordet ”avhopp” skapar en form av skuldbeläggande på eleven
som hoppar av. Talar man emellertid om elever som inte fått ett slutbetyg läggs ”skulden”
snarare på skolan. Definitionen avhopp kan möjligen skapa ett skuldbeläggande på eleven.

En intressant siffra i denna studie är att flickorna representerar en hög siffra (65 %) vad gäller
frågan om de funderat på att hoppa av. Detta i relation till forskningen som betonar att flickor
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i lägre grad hoppar av skolan samt att flickorna är de som får högre studieresultat i
förhållande till pojkarna (Löfström, 2012). Det skulle kunna vara så att flickor i högre grad
”lider i tystnad” och kämpar på, medan pojkarna gör slag i saken och faktiskt hoppar av.

Psykisk ohälsa var något som många elever angav som skäl till att de funderade på att hoppa
av och även i denna grupp (gruppen som valde psykisk ohälsa som skäl) var flickorna
överrepresenterade. Detta i relation till tidigare forskning som menar på att det är vanligare
bland flickor att må dåligt än bland pojkar. Ingen i årskurs tre bland pojkarna angav psykisk
ohälsa som skäl till avhopp. Garbarino (2000) menar att flickor och pojkar hanterar
känslomässiga och fysiska trauman på olika sätt och att pojkar påverkas mer av detta. I det
salutogena perspektivet och KASAM betraktar man dock människan och inte könet. Detta
innebär att alla människor oavsett kön, etnicitet och så vidare kan bygga en stark KASAM så
länge denna utvecklas och förstärks från barndomen fram till trettioårsåldern (Antonovsky,
2005). Här går Garbarinos och Antonovskys sätt att betrakta människan isär. Den senare
menar att alla människor kan hantera påfrestningar beroende på hur de utvecklat KASAM:s
tre komponenter och då torde kön ha liten eller ingen alls betydelse i grunden. Utgår man
dock från tanken att flickor och pojkar bemöts på olika sätt under uppväxten (beroende på
könsnormer) så kan det vara så att det finns skillnad utifrån könen och på vilket sätt de
utvecklat KASAM. Enligt Nilsson (2002) pekar forskningen på olika resultat vad gäller
KASAM och kön. Kvinnor verkar enligt en studie (se Nilsson, 2002) ha en högre känsla av
sammanhang när det handlar om att hantera arbetslöshet. Detta kanske går att koppla mot de
förväntningar på pojkar och deras yrkesliv – i historien har männen i större utsträckning varit
dem som varit primär familjeförsörjare, en norm som visserligen är på väg att tyna, men som
samtidigt har djupt rotade rötter.

Enligt Blonddal och Adalbjarnad (2009) är det starkaste incitamentet till att elever slutför sin
utbildning alternativet föräldrars förväntningar. Detta alternativ visade i gällande studie ett
intressant resultat – fler flickor än pojkar angav föräldrarnas förväntningar som skäl till att
stanna kvar, vilket även är märkbart från intervjuerna. Frågan är då, har föräldrar generellt
högre förväntningar på flickor än på pojkar? Om flickor förväntas vara mer studiestarka,
kanske det kan vara så att pojkar i högre utsträckning förväntas klara sig på arbetsmarknaden
och att det således ställs lägre krav på dem i en utbildningskontext? Går detta resonemang att
koppla till mansdominerade, respektive kvinnodominerade yrken där den första gruppen i stor
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utsträckning har högre löner bland annat, och att det således inte ”gör något” om en pojke inte
slutför sin utbildning eftersom denne i slutändan har sitt på det torra?

Något som forskningen ofta påtalar är att utlandsfödda elever i större utsträckning hoppar av
skolan än svenskfödda elever. Att utlandsfödda elever funderar i större utsträckning på att
hoppa av skolan jämfört med svenskfödda elever kan gällande studie inte dementera eller
styrka. Detta för att det var alldeles för få utlandsfödda elever som deltog i enkät och intervju
och endast två av dessa elever angav att de funderat på att hoppa av. Det hade varit önskvärt
att få intervjua någon utlandsfödd elev för att kunna titta på likheter/skillnader mellan
svenskfödda och utlandsfödda vad gäller skolgång, trivsel och bemötande. Antonovsky
(2005) talar i sin forskning om vikten av att lyssna till människans historia för att kunna få en
djupare förståelse för att sedan få människan att röra sig mot den mer friska polen. Lindblad
(2016) har i sin forskning intervjuat unga vuxna med invandrarbakgrund som av olika
anledningar inte gått klart gymnasiet. Lindblad menar bland annat att många av ungdomarna
med stor sannolikhet hade klarat sin utbildning om någon hade lyssnat till deras livshistoria
vilket hade skapat en större förståelse för elevernas hela situation. Tanken om att lyssna till
elevers livshistoria är något att ha med sig i tankarna när man arbetar med ungdomar generellt
och inte minst med barn och ungdomar med invandrarbakgrund. De elever som anmälde sitt
intresse för intervjuer var intresserade av att berätta sin historia, detta var tydligt. Kan det vara
så att det fanns ett behov bland dessa ungdomar att bli lyssnade till och att bli förstådda?
Några av ungdomarna återgav berättelser från sin barndom, sådant som det måste ha krävt en
ansträngning för dem att berätta. Inom skolan i allmänhet kanske man måste börja arbeta mer
aktivt med det aktiva lyssnandet, att verkligen höra elevernas röster och vad de har att berätta.
Det kanske inte är tillräckligt att eleverna kan uppsöka kurator eller någon annan i elevhälsan
självmant, kanske bör detta samtalande och lyssnande ingå i det mer förebyggande arbetet där
elevhälsan och övrig personal spelar en central roll.

Denna studies resultat skiljer sig markant jämfört med Ungdomsstyrelsens rapport (Kolouh,
2013) där man menade att den främsta orsaken till avhopp berodde på mobbning vilket i
denna studie rankades näst sist. Vad kan dessa skillnader bero på? Kan det finnas någon
förklaring i att i Ungdomsstyrelsens rapport ingick gymnasieelever från samtliga
gymnasieprogram och kan det vara så att elever på renodlade yrkesprogram uppfattar att det
mobbas mindre? Eller kan det vara så att storleken på skolan och klasserna spelar roll, eller att
skolorna har arbetat olika i det förebyggande arbetet? Denna studie har dock genomförts på en
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skola varav studien kan tänkas vara relativt isolerad och därför är det svårt att göra en närmare
jämförelse mellan resultaten. Oavsett om det hade varit en elev eller tjugo elever som angett
mobbning och utanförskap som anledning till avhopp så är det likväl av största vikt att alltid
bekämpa mobbning och utanförskap. Detta torde, betraktat utifrån KASAM vara
livsavgörande med tanke på hur söndrande och KASAM-sänkande mobbning torde vara.

Det fanns mycket i elevernas berättelser som förenade dem, bland annat skolbyten i
grundskolan där en av eleverna har bytt skola åtta gånger. Endast en elev hade inte bytt skola
under grundskoletiden. Enligt Ek (2009) så innebär skolbyten att det försvårar möjligheten att
känna sig delaktig och tillhörande gemenskapen. Det kan tänka sig att det blir svårt att se en
helhet på sin skolgång, man kanske tittar mer på själva bytena än innehållet i utbildningen.
Vidare lägger skolor upp planeringar i ämnena på olika vis, vem vet hur mycket vissa av
dessa elever går miste om vad gäller ämnesinnehåll och mål. Finns där dessutom svårigheter
eleven dagligen kämpar med kan det vara än svårare att få ett bra och passande stöd som
eleven faktiskt har rätt till. Betraktat utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv är dessa
skolbytande elever ibland svåra att ”upptäcka”. Vad händer om en elev som befinner sig i
svårigheter byter skola men som inte får en korrekt överlämning, eller kanske ingen
överlämning alls från den tidigare skolan? Tiden går fort och eleven kan i värsta fall hamna
långt efter i kunskapsmålen på grund av att överlämningen inte varit fullständig. Dessutom
kan det bli svårt att skapa en trygghet i relation till sociala kontakter. Dock kan detta handla
om hur man är som person – två av eleverna i intervjuerna säger att de haft lätt att få kompisar
under åren men det kan vara svårt att skapa de djupare relationerna. En av eleverna säger att
han inte hittade några riktiga kompisar vilket ledde till skolk. Man kan ställa sig frågan – vad
händer om man inte har den sociala kompetensen? Om man är blyg och inte vågar ta kontakt
med andra, hur påverkar skolbyten dessa elever? Fyra av sju elever uppgav att de hade
frånvaro under skolgången. Detta kan bottna i flera saker – brist på kompisar, brist på stöd, att
ingen ser en och så vidare. Kan det antas att hög frånvaro från grundskolan kan påverka
betyget och i längden också möjligheterna att ta sig in på gymnasiet? Har man dessutom
mycket frånvaro med sig i bagaget från grundskolan kanske vissa elever tar med sig detta till
gymnasiet – det blir ett beteende. Har man hög frånvaro kan det bli svårt att ta sig ur detta och
det kanske kan bli svårt att behålla de kompisar som finns kvar på skolan.
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Ungdomsstyrelsens (Kolouh, 2013) rapport visar att anledning två och tre till varför elever
hoppar av var vuxna som inte bryr sig och brist på pedagogiskt stöd. I dessa resultat kan
paralleller dras till denna studie där dåliga lärare/dåligt bemötande och bristande undervisning
hamnade på fjärde och femte plats. Det flera av de intervjuade eleverna berättade om vissa
lärare kan upplevas svårt. Ingen av eleverna uppgav att många lärare gav ett dåligt
bemötande, men de beskrev ingående hur vissa lärare betett sig och att detta upplevdes
jobbigt. Skolinspektionen (2010:1) rapporterar att det förekommer kränkningar från personal
på elever vilket är ytterst allvarsamt då eleven befinner sig i beroendeställning. Vad skapar
detta för ärr hos eleverna? Tänker man på KASAM och tema två, hanterbarhet, där människan
upplever att det finns resurser runt sig (familj, personal, gud och så vidare). Om personal på
en skola ska fungera som en sådan resurs, en sådan resurs som eleven ska luta sig emot, vad
händer med det egna jagets känsla av sammanhang om en sådan resurs kränker och inte
fungerar som ett stöd? Torde inte KASAM snabbt bli lågt hos personen? För även om eleven
kan ha andra resurser runt sig som stöttar och finns till så tar negativa stressorer ofta väldigt
mycket energi. Som människa kanske man då blir väldigt skör?

När denna studie inleddes diskuterades det att om alternativet vill ha en utbildning skulle bli
överlägset vad gäller elevernas skäl till att stanna kvar, så skulle det alternativet möjligen
upplevas negativt. Detta för att vi själva tänkte att det skulle kännas hemskt att eleverna bara
skulle ”nöja” sig med att få en utbildning, fastän de inte trivdes. Under gällande studies
utveckling förändrades dock denna syn hos oss själva – detta för att vi insåg att valet till att
vilja ha en utbildning är en stor drivkraft. I KASAM:s tredje tema, meningsfullhet, går denna
drivkraft in. Har livet en känslomässig innebörd, att vissa saker faktiskt är värda att investera i
betraktar man oftare stressorer och utmaningar som just positiva utmaningar. På Island
betraktas, enligt Blonddal och Adalbjarnad (2009) gymnasienivån som en norm i samhället,
vilket går att jämföra med i Sverige där 99 procent av alla ungdomar påbörjar gymnasiet
(Skolinspektionen, 2014). Enligt dessa siffror borde gymnasiet även i Sverige betraktas som
en norm. Eftersom det finns en sådan stark rådande norm så är det anmärkningsvärt att så
många elever varje år hoppar av skolan (även om skälen till avhopp kan vara starkare än
normen). Kan det ligga något i Nilssons (den intervjuade socionomen, 2016) ord att det blir
mer legitimt att hoppa av i gymnasiet efter år av svårigheter på olika plan från grundskolan?
Går detta i sådana fall att förklara med att gymnasieskolan är en frivillig skolform trots den
rådande normen? Om denna norm gör att elever väljer att påbörja gymnasiet bör normen
också säga oss att det är värt att investera i, att detta skapar meningsfullhet. Men om så många
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elever varje år hoppar av sin utbildning kanske normen i verkligheten är ihålig och icke
trovärdig. Kanske måste vi som arbetar inom skolans värld, och i förlängningen samhället,
börja få eleverna att ifrågasätta normen för att sedan kunna se det verkliga värdet i utbildning
och på så sätt stärka känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Något som Ungdomsstyrelsen (Kolouh, 2013) och Statistiska centralbyrån (2007) lyfter som
skäl till avhopp är att elever i behov av stöd inte får det. I denna studie uppgav elva stycken av
eleverna att de inte fått hjälp i sina svårigheter och att detta var skäl till avhopp. Sedan uppgav
fem elever att de fått specialpedagogiskt stöd vilket var en avgörande faktor till att stanna kvar
i utbildningen. Vad hände sedan med de sex elever som ”blev kvar”? Fick inte dessa elever
stöd och har de påtalat sina svårigheter och ändå inte fått hjälp? Eller har de inte nämnt till
någon att de är i behov av stöd och har ingen lärare uppmärksammat detta? Här kan det tänkas
att skolan inte har några effektiva rutiner för att upptäcka elever som är i behov av stöd. Enligt
Skolverket (2010) hävdar intervjuade rektorer att vissa elever inte deltar i stödinsatser som
skolan ger dem utan att eleverna helt enkelt är frånvarande. Eleverna som ingick i vår studie
uppger att de inte fått/får stöd och den slutsats man kan dra av detta är att dessa elever ändå
vill ha det stöd de har rätt till, varför då också frånvaro från stödundervisning inte kan vara en
isolerad anledning till att eleverna inte får stöd. Lundgren & Carlsson (2012) betonar vikten
av att fånga upp elever i behov av stöd i ett tidigt skede. Här kommer specialpedagogen in
som en viktig aktör då det är denne som ska vara ett stöd för lärarna i arbetet för att undanröja
hinder och svårigheter i lärmiljöerna (Prop., 2013/14:160). Har man inom skolan svårt att se
och upptäcka elever i svårigheter så bör med andra ord skolan hitta fungerande rutiner i
samarbetet mellan specialpedagog och övrig personal.
Det som har varit tydligt i elevernas berättelser är vikten av goda relationer. När vi påbörjade
denna studie trodde vi att vi skulle få väldigt många olika svar, speciellt i intervjuerna. Men
det är tydligt att goda relationer är något som förenar eleverna som ingick i intervjuerna,
något som visar vad dessa elever vill och är i behov av, samt att skolans stödinsatser till
största del har handlat om samtal. Skolinspektionen (2015) påtalade brister på många av
yrkesprogrammen när det handlade om avhopp. Mycket kritik låg i att skolorna saknade
effektiva system för att förhindra avhopp. I denna studie har det inte gått att spåra något reellt
system som skolan använt sig av. Gällande studie har emellertid fokuserat på eleverna, hade
vi i studien exempelvis intervjuat skolpersonal hade kanske ett sådant system gått att finna.
Men tydligt är att eleverna inte har gått ensamma med sina tankar om att hoppa av. Sex av
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eleverna hade pratat med andra om deras funderingar. Lee och Burkam (2000) menar att goda
relationer är viktiga och att det är här samtalet skapas vilket gör eleverna aktiva i skolarbetet
och således deras investering i framtiden. Denna aktuella skola som ingått i studien har gjort
en insats - det har funnits vuxna som engagerat sig i eleverna vilket gav resultat. Dock är det
intressant att eleverna lyfter specifika vuxna vilket ju är positivt i den bemärkelsen att någon
verkligen funnits på plats. Det som dock kan kritiseras är att det inte märks någon egentlig röd
tråd i det främjande arbetet. För att detta främjande arbete ska ligga alla till gagn är det viktigt
att det inte ska finnas bara en drivande eldsjäl på skolan. Nilholm och Göransson (2013)
menar att samtliga elever ska ha en bra skolsituation, vilket denna studie visar att så inte är
fallet. För att en skola ska nå en inkludering av alla elever bör skolans system för att nå en
inkluderande skola vara väldigt tydliga och genomarbetade. Om inte eleverna ser denna
tydlighet kanske inte heller denna tydlighet finns hos all personal? Delaktighet och
gemenskap leder till en meningsfull tillvaro (Antonovsky, 2005) och här kan det handla om
att utarbeta system med resurser som kan nyttjas av alla. Arbetar skolan för en inkluderande
skoltid blir eleverna mer delaktiga och tillvaron borde kännas mer gripbar.

Det salutogena perspektivet (Antonovsky, 2005) utgår från vad som gör människan frisk,
något som kanske kan tyckas bör ligga på sjukvården i första hand. Dock är detta sätt att
betrakta människan på hälsosam då skolans uppdrag inte endast handlar om att kompensera
svårigheter utan också se till det som fungerar och arbeta utifrån detta. Utifrån ett
specialpedagogiskt perspektiv är det salutogena synsättet något som borde tas emot med
tacksamhet av många verksamma inom skolan – det torde vara enklare och mer
tillfredsställande att arbeta med friskfaktorer istället för riskfaktorer.

En av skolans främsta uppgifter är att utbilda elever och skapa en meningsfull tillvaro på
skolan så att eleverna sedan blir rustade inför framtiden på bästa sätt. Det är av stor vikt att
eleverna rustas med förmågor (förmågor som läroplanen betonar) vilka gör dem till
fungerande samhällsmedborgare Då är det också av största vikt att eleverna ges möjligheten
att skapa en stark känsla av sammanhang och här kommer lärarens uppdrag in. Enligt Krause
(2011) är det viktigt att lärarna har möjlighet att främja elevernas förutsättningar och för att
detta ska kunna uppnås måste lärarna utbildas i detta. Specialpedagogen torde vara ett utmärkt
redskap för detta utbildande i det handledande och främjande hälsoarbetet med både elever
och personal.
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6.1 Metoddiskussion
Denna studies metod baseras på både intervjuer och enkäter. Enligt Aaker, Kumar och Day
(2007) kan ett blandat metodval ge en djupare och mer övergripande bild av en
frågeställning/tes. I studien ville vi bland annat delge kring elevernas tankar och anledningar
till varför de funderat på att hoppa av skolan och varför de valt att fortsätta sin utbildning,
något som intervjuer passade bra till. Dessutom ville vi skapa en övergripande bild över i
vilken utsträckning elever funderat kring ovanstående anledningar, något som lämpade sig väl
till en mer kvantitativ metod (även om dessa gick in i varandra).
Bryman (2001) förespråkar korta enkäter, vilket i denna studie möjligen kunde bidra till det
höga deltagandet (80 %). En annan framgångsfaktor kan vara forskarnas närvaro i
klassrummet då enkäterna genomfördes. Ett slutdatum sattes aldrig för enkäten, vilket innebar
att fler svar kom in allt eftersom vilket dels bidrog till ett högre deltagande, men dels bidrog
det också till att svar inkom efter att resultatet började analyseras. Dessa svar räknades in i
resultatet varför det också uppstod mer arbete. Bortfallet på 20 procent kan handla om att
några elever inte deltog fastän de satt i klassrummet. Eftersom deltagandet var frivilligt
kontrollerades aldrig att alla närvarande elever deltog i enkäten. Bortfallet kan också till viss
del bero på sjukfrånvaro. När eleverna fyllde i enkäterna hade de möjlighet att ställa frågor till
forskarna angående enkäten och dess alternativ. Det var några elever som frågade vad som
förväntades av dem och fick således en extra förklaring till innehållet i enkäten. Det var långt
ifrån alla som frågade om hjälp och förklaring trots att några kanske var i behov av detta.
Trots en muntlig och skriftlig genomgång i hur enkäten skulle ifyllas, var det ett antal elever
som missförstått instruktionerna. Eleverna ombads att om de aldrig tänkt tanken av hoppa av
gymnasiet, skulle enkäten skickas in efter fråga fyra. Flera elever fortsatte dock att besvara
frågorna, vilket skapade missvisande svarsfrekvens. Dessa svar togs manuellt bort från
kalkylbladet i efterhand och all data räknades om.
I enkäten fanns flervalsalternativ, där eleverna fick kryssa i flera alternativ till varför de
funderat på att hoppa av samt anledningar till varför de valt att stanna kvar i skolan.
Alternativen baserades ur tidigare forskning (Ungdomsstyrelsens skäl till avhopp, Kolouh,
2013). Alternativet låg motivation var (som förväntat) ett populärt alternativ hos eleverna. I
detta begrepp innefattas mycket vilket gällande studies forskare var medvetna om. Bryman
(2011) menar att frågor ska ställas så de inte kan missuppfattas. Texter uppfattas olika av
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olika människor, huruvida tydligt texten är skriven kan också påverka att svarsalternativen
missuppfattats av eleverna.
Svarsalternativet svårigheter/får ingen hjälp i enkäten handlade om inlärningssvårigheter och
särskilt stöd. Detta kan ha uppfattats annorlunda av eleverna, för dem kanske det handlade om
helt andra svårigheter i vilket de upplever att de inte fått skolans stöd. Exempelvis svårigheter
med att komma i tid eller för fysiskt tunga arbetsuppgifter på verkstaden.
Under intervjuerna använde forskarna en metod där eleven valde svarsalternativ utifrån
färgkodade lappar där tillhörande frågeställningar lästes upp. Frågorna och svarsalternativen
kom direkt i från enkäten de tidigare genomfört. Metoden användes utifrån en
specialpedagogisk tanke, att lindra stress men även för att många elever har
inlärningssvårigheter, detta kan innebära allt från begränsat arbetsminne, läs- och
skrivsvårigheter till svårigheter att se samband och behovet att visuellt stöd. För forskarna har
denna metod varit lyckad och förenklade intervjun.
Intervjufrågorna ställdes öppna vilket enligt Bryman (2011) bidrar till att svaren blir
uttömmande. Det som kan konstaterats är att eleverna har utifrån sina berättelser och
erfarenheter svarat likadant på en fråga, alla elever upplever att de har blivit sedda och
lyssnade till av skolans personal och att de alla har en vuxen på skolan som de anförtror sig
till vilket i detta avseende i just denna fråga bör påverka att reliabiliteten ökar.
6.2 Förslag till vidare forskning
I denna studie ingick, bland andra, elever med utländsk bakgrund men tyvärr blev underlaget
alldeles för knapphändigt för att kunna skönja några definitiva resultat. Ett förslag på vidare
forskning här är att titta på elever med utländsk bakgrund i förhållande till KASAM och
avhopp. Många av de elever med utländsk bakgrund som går in den svenska skolan bär med
sig en historia från en annan kultur. Vissa av dessa elever kan ha befunnit sig i krig och här
hade det varit aktuellt att använda KASAM i relation till dessa elever.

Något som också vore intressant och av stor vikt är att göra en liknande studie igen men
utifrån ett feministiskt perspektiv och med tydlig fokus på avhopp från yrkesprogrammens
mansdominerade, respektive kvinnodominerande program. Det verkar som, enligt denna
studie, att flickor i hög grad funderar på avhopp och vad betyder detta egentligen för dem?
Kan de, utifrån en utbildningskontext, ta skada av att ”lida i tysthet” och i sådana fall – i
vilken utsträckning?
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Slutligen hade denna studie kunnat utvecklas om lärare och annan personal hade deltagit i
denna studie. På så vis hade fokus kunnat läggas i högre grad på hur skolan arbetar med
främjande arbete och vilka stödinsatser som verkligen finns och används för att förhindra
avhopp.
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Bilaga 1
Enkät som skickades ut till eleverna som deltog i enkäten.

Avhopp i gymnasieskolans yrkesprogram
I vilken årskurs går du?
*
Är du:
*
Kvinna
Man
Är du född i Sverige?
Om nej, fyll i "övrigt" & skriv hur många år du har bott i Sverige *
Övrigt:
Har du under din gymnasietid funderat på att hoppa av skolan?
*
Ja
Nej

Om du svarat nej på ovanstående fråga så kan du skicka in din enkät.
Av vilken/vilka anledningar tänkte du hoppa av?
Fyll i 1 eller flera alternativ:
Kvalitén på utbildningen
Fel programval/valt fel program
Bristande arbetsmiljö/skolmiljö
Dåliga lärare/dåligt bemötande
Bristande undervisning
Låg motivation
Svårigheter/får ingen hjälp
Utanförskap/ ingen ser mig
Mobbning/Kränkningar
Psykisk ohälsa
Fysisk ohälsa/sjukdom
Övrigt:

Varför valde du att stanna kvar på denna skola?
Fyll i 1 eller flera alternativ:
Vill ha en utbildning
Socialt/ kompisar
Jag fick specialpeddagogiskt stöd
Föräldrarnas förväntingar
Engagerad personal som lyssnar
Stöd från externa insatser
Övrigt:

Har du under din gymnasietid bytt gymnasieprogram?
Ja
Nej

Du kan nu skicka in din enkät!

Bilaga 2.
Intervjufrågor.
1. Beskriv vem du är, din studiesituation och vilken sorts student du anser dig vara
2. (Utifrån utvalda alternativ) Beskriv anledningarna till varför du funderat på att
hoppa av gymnasiet.
3. Berättade du för någon att du funderade på att hoppa av skolan?
4. (Utifrån utvalda alternativ) Beskriv vad det var som gjorde att du valde att stanna
kvar på gymnsiet?
5. Beskriv huren bra skola ser ut för dig
6. Känner du dig betydelsefull på skolan?
7. Finns det någon i personalen som ser dig varje dag du är på skolan?
8. Känner du dig som en del av skolan?

Bilaga 3.
Till Vårdnadshavare på X skola!
Hejsan!
Vi är två specialpedagogstudenter som för tillfället arbetar med vårt examensarbete i
specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet.
Det vårt examensarbete kortfattat handlar om är dels motivation, avhopp och stöd på
yrkesprogrammen. Studien syftar till att belysa anledningar till varför elever som av någon
anledning är omotiverade inför skolan ändå stannar kvar i sin utbildning. Genom att titta på
detta hoppas vi lära oss mer om elevers studietid och hur de upplever sin studiegång, vilket i
sin tur kan leda till en större förståelse för hur vi bäst kan hjälpa och stötta de elever som ingår
i gymnasieskolans yrkesprogram.
Studien genomförs i två steg – först en enkät där skolans tvåor och treor på yrkesprogrammen
ingår. Steg två genomförs genom att elever själva anmäler sitt intresse till en uppföljande
intervju.
Alla elever som ingår i studien är anonyma. De har rätt att hoppa av studien när de vill, både
enkät och intervju är frivillig. De elever som ingår i studien (samt vårdnadshavare för elever
under 18 år) har rätt att läsa igenom sammanställningen av svaren från enkäten. De elever
som blivit intervjuade får läsa transkribreringen av intervjun samt den färdiga studien.
Vi hoppas att ni tycker att detta är en intressant, nödvändig och nyttig studie och att ni tycker
det är okej att era barn deltar i studien. Om ni har några frågor kring detta, eller om ni inte vill
att era barn ingår i studien, vänligen kontakta oss på…
De elever som sedan kommer att bli intervjuade och är under 18 år, kommer vi att behöva en
av från vårdnadshavare. Vi kontaktar berörda inom några veckor.
Väl mött!
//Maria Nilsson, Elin Moberg Venter

