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elever som börjat i gymnasieskolan höstterminen 2000 men
som inte fullföljt utbildningen, dels av registerstudier. Syftet
var att följa upp hur det hade gått för eleverna efter studierna,
men också att finna orsakerna till avbrotten.

FÖRORD
Varför valde du att byta studieinriktning eller att hoppa av
gymnasiet? var frågan som ställdes till 16 ungdomar i Skolverkets intervjustudie, i vilken de reflekterar över varför det blev
som det blev. Frågan ställdes med anledning av att alltför
många elever inte fullföljer sin utbildning. Under det senaste
året har andelen elever som fullföljt gymnasieskolan inom fem
år legat mellan 74 och 75 procent. Det innebär att en fjärdedel – cirka 25 000 elever – i varje årgång lämnar gymnasieskolan utan att erhålla ett slutbetyg.
Skolverket kvalitativa undersökning kompletterar de kvantitativa data som finns angående avhopp. Syftet har varit att
tränga bakom statistiken och med djupintervjuer komma elevernas tankar och reflektioner närmare och ge dem en röst.
Skolverket har dessutom i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SCB och universitet och högskolor, startat projekt som ska belysa avhopparproblematiken utifrån
några olika perspektiv. SCB har under 2007 genomfört en
kvantitativ studie, Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. Studien består dels av en enkätundersökning till 2 500
6
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1. BAKGRUNDEN TILL STUDIEN
I februari 2007 tillsatte regeringen en särskild utredare som i
mars 2008 skall lämna förslag till en framtida struktur för gymnasieskolan (10). Behovet av en utredning grundar sig bl.a. på
det faktum att långt ifrån alla fullföljer utbildningen. Av eleverna i år 1 i oktober 2004 hade 13 procent bytt studieväg ett
år senare och drygt 7 procent i år 1. (Ur regeringens skrivelse
Dir. 2007:8) Aktuell kunskap om orsakerna bakom byte av studieväg och studieavbrott är därför av stor betydelse för utredaren. Med syftet att kunna ge ett så bra underlag som möjligt
har Skolverket startat ett projekt för att i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SCB och universitet och högskolor studera frågan kring avbrott så brett som möjligt. Den
här studien utgör projektets kvalitativa del, där syftet är att
med djupintervjuer komma studieavbrytares tankar och reflektioner litet närmare och ge dem en egen röst.
Det finns få studier som använt en renodlat kvalitativ ansats. De studier som finns ligger dessutom en bra bit tillbaka i
tiden under det tidigare linjesystemet. Detta gör det svårt att
jämföra med dagens ungdomar som går i den programutfor9

made gymnasieskolan, där villkoren för antagning och fortsatta studier på högskolan är annorlunda. Den senaste kunskapsöversikten från Skolverket från 1998 – ”Gymnasieskola för
alla andra – en studie av marginalisering och utslagning” (3) samlar ihop den kunskap som finns om de mekanismer som ligger
bakom att vissa elever inte fullföljer sina gymnasiestudier.
De studier som genomförts för fram i princip två skilda förklaringsmodeller. Den ena (2, 5) går ut på att det är individuella och sociala bakgrundsförhållanden, alltså faktorer som
skolan har liten kontroll över, som är ett av huvudskälen till
bl.a. studieavbrott. Den andra förklaringsmodellen (7) går ut
på att elevens framgång eller misslyckande på gymnasiet till
stor del avgörs av skolans organisation och verksamhet.
Poängen med en kvalitativ undersökning av fenomenet, baserad på ett fåtal individer, är att den inte i första hand söker förklaringar i någon av dessa riktningar, utan snarare försöker
förstå de ofta komplexa sammanhang som ligger bakom en ung
människas beslut att avbryta sina gymnasiestudier.

10

SYON
D
E
M
E
D
A PRATA M TILL ATT
M
M
A
”M
FRA
M
O
K
M
HÖJA
,
V
I
Å
P
OCH DO
E BÖRJA Å BLEV
D
N
U
K
JAG
, OCH S
N
E
G
Y
T
UPP BE
GUSTAV
.”
Å
S
T
E
D

2. METOD
Förebilden för valet av metod är projektet ”Individers skolkarriär”, som Skolverket genomförde 1995 (4). Här intervjuades
fyra elever i årskurs tre i den programutformade utbildningen.
Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen av samma intervjuare med s.k. långa halvstrukturerade intervjuer. (Mc Cracken, 1988) (4). De långa intervjuerna är primära data som
används för att kvalitativt studera enskilda fall och ge dem en
röst. Med det syfte som denna undersökning har, att komma
studieavbrytare och deras bakomliggande tankar närmare in
på livet, bedömdes metoden vara lämplig att använda också i
detta sammanhang. Intervjuerna visar upp hållningar och reaktioner hos de enskilda individerna och gör alltså inte anspråk
på att vara representativa i någon kvantitativ bemärkelse. Den
kvalitativa metod som valts skiljer sig från kvantitativ analysstrategi. Med kvantitativ metod är målet att isolera och definiera kategorier så precist som möjligt innan man sätter igång
och med stor precision bestämma relationerna mellan dem.
Med kvalitativ metod isolerar och definierar man kategorierna
under själva forskningsprocessen. Med kvantitativ metod söker
13

man precision, med kvalitativ metod fångar man komplexitet.
Analysen har skett i flera steg och har integrerats successivt
med skrivprocessen. Direkt efter intervjuerna inriktades analysen på att lära känna materialet, organisera det och göra det
överskådligt i form av ”porträtt” av de intervjuade eleverna. I
detta arbete växte olika mönster av respondenternas syn på världen fram. Därefter vidtog en jämförelse av elevporträtten och
några generella teman framträdde. Under det fortsatta analysarbetet kompletterades och fördjupades dessa teman, detaljer
lyftes bort, mer generella drag lyftes fram och vissa kategorier
förändrades efterhand som analysarbetet fortsked.
Det arbetssätt som har tillämpats under analysarbetet brukar
gå under benämningen ”abduktion”; att jämföra med deduktion och induktion. I den deduktiva ansatsen utgår man från en
generell regel och hävdar att den förklarar ett visst enskilt fall
av intresse. En induktiv ansats utgår från en mängd enskilda
fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa
också har generell giltighet. Den abduktiva ansatsen utgör ett
alternativ till dem båda. Den innebär att ett enskilt fall tolkas
med hjälp av ett hypotetiskt övergripande mönster som, om
det vore korrekt, förklarar fallet i fråga. Man arbetar alltså inte
med strikt hypotesprövning, snarare arbetar man med ett antal
försöksvisa svar och undersöker om dessa har giltighet i materialet. Abduktionens värde ligger alltså i att den informerar oss
om hur verkligheten rimligen ser ut. Tolkningen bör sedan styrkas med ytterligare iakttagelser eller nya fall. Härigenom utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt under
processens gång, samtidigt som det föreslagna och övergripande mönstret justeras och förfinas.
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3. GENOMFÖRANDET
AV UNDERSÖKNINGEN
URVALET
Ett helt avgörande ställningstagande för hela projektet var urvalet av individer till intervjuerna. Utgångspunkten har varit
att göra materialet så ”rikt” som möjligt med avseende på de
variationer som kan antas spela in på det fenomen som är studiens huvudfokus, studieavbrott och byte av program. Det var
därför viktigt att få en hygglig blandning av pojkar och flickor,
elever från flera av gymnasiets program och inriktningar och
helst också få en god geografisk spridning i materialet. Det var
även viktigt att få en lämplig proportion mellan individer som
bytt eller slutat tidigt respektive längre in i sina gymnasiestudier och en lämplig fördelning mellan individer som gjort ett
definitivt avbrott och de som fortfarande överväger att fullfölja
sina gymnasiestudier. Då omständigheterna kring avbrott, med
konsekvensen att studietiden förlängs, bedömdes vara särskilt
intressant att få kunskap om, bestämdes att huvudparten av
urvalsgruppen skulle tillhöra denna målgrupp.
Urvalet genomfördes i följande steg:
17

Det första steget var att hitta lämpliga skolor. En möjlighet
som skulle ge en god statistisk variation var att utgå från det
index som Skolverket tagit fram för att få en överblick över avbrottsfrekvensen i landets gymnasieskolor. (9) Poängen med
detta mått var att man kan läsa av vilka skolor som ligger över
resp. under riksgenomsnittet avseende studieavbrott med hänsynstagande till skolans storlek och programsammansättning.
Med hjälp av detta mått valdes åtta skolor med ”avbrottsindex”
något över riksgenomsnittet och med geografisk spridning från
övre norrland till sydverige och representerande storstad, tätort och några mindre orter ute i landet. Samtliga skolor i urvalet kan räknas till medelstora eller större gymnasieskolor och
innehåller både studieinriktade och yrkesinriktade program.
I det andra steget skickades ett brev till rektor på skolan som
informerades om undersökningens syfte och upplägg (se bil.
1). Rektorerna ombads samtidigt att sända in namn och kontaktuppgift på studie- och yrkesvägledarna på skolan. I nästa
steg tog projektledaren kontakt med SYV på skolorna och kom
överens om en dag för personligt besök.
Under detta första besök på skolan skaffade sig projektledaren en bild av rutinerna på skolan kring elever som under innevarande läsår (2006 ⁄ 2007) avbrutit studierna eller bytt
studieinriktning. Han gick tillsammans med studie- och yrkesvägledarna igenom vilka elever som kunde vara kandidater
för intervju utifrån de givna kriterierna. Besöksrundan utmynnade i en lista på 5‒10 elever från respektive skola. Projektledaren gjorde därefter ett slutligt urval av elever till
intervjuerna som tillsammans skulle ge en lämplig avvägning
av de uppställda kriteriena för urvalsgruppens sammansättning. Viktigt i sammanhanget var att projektledaren inte tog in
några andra uppgifter om eleverna än deras valhistorik. De individer som slutligen valdes ut är alltså slumpmässigt hämtade
från de olika målgrupperna. Urvalsgruppen kom att omfatta
18

totalt 16 elever, två från respektive skola, sex flickor och tio pojkar, 14 elever som hoppat av och förlorar ett, i några fall två år
och två elever som bytt program eller inriktning men utan att
förlora något år. 13 av gymnasiets program är representerade i
materialet.
De sista stegen i förberedelsearbetet handlade om att kontakta eleverna. Detta gick till så att SYV fick uppdraget att ta
den första kontakten och informera om syftet med intervjun,
ersättning samt tidpunkt och plats för intervjun. Det hela avslutades med att projektledaren skickade ett brev till var och en
av eleverna, där han presenterade sig själv, informerade något
om upplägget av intervjun och bekräftade tidpunkten för samtalet (se bil. 3). Av de 16 tillfrågade eleverna var alla positiva till
att ställa upp med ett undantag. Det huvudskäl som framfördes från denne elev var lång resväg till skolan, men det kan
också ha funnits andra skäl bakom. Eleven ersattes med en
annan elev som uppfyllde likartade kriterier utifrån den lista
som hade upprättats på skolan.
GENOMFÖRANDET AV INTERVJUERNA
Samtliga elever som kallats till intervjun ställde upp på angiven
tid och plats. Intervjuerna genomfördes på skolan i en för ändamålet lämplig lokal. Före intervjun upplystes eleverna om
att de är anonyma i undersökningen, att de inte kan kopplas
till någon namngiven skola eller person och att materialet skyddas enligt gängse forskaretiska regler. I rapporten har eleverna
fått fingerade namn, platser har fått andra namn osv. De har vidare upplysts om att det är elevernas personliga och unika synpunkter som är viktiga i undersökningen och att de ska känna
sig fria att uttrycka sin personliga mening. De informerades
också om att intervjuerna spelades in, hur det inspelade materialet kommer att behandlas och att de skulle ges möjlighet att
granska underlaget innan rapporten gavs ut.
19

Intervjuerna genomfördes under lugna och avspända former.
Samtalen varade mellan 50 minuter och närmare två timmar i
något fall. Inledningsvis fick eleven svara på några frågor om
uppväxten, familjen och den tidiga skolgången. Målsättningen
var att eleven skulle få berätta på utan alltför många uppföljande frågor. Avbrott från intervjuarens sida skedde endast om
någon blev allför detaljrik eller kom in på något sidospår. Det
andra huvudtemat var valet inför gymnasiet och elevens eget
funderande kring detta. Därefter övergick samtalet till tiden på
gymnasiet och omständigheterna kring avbrottet eller bytet av
inriktning. Detta tema upptog huvudparten av intervjun och
här ställdes flera uppföljande frågor kring vilken betydelse som
personer i den intervjuades närhet haft under denna period.
Intervjuns senare del handlade om de närmaste planerna inför
fortsatta studier eller arbete och slutligen hur de trodde att deras
tillvaro skulle te sig sådär en tio år fram i tiden (se frågemanualen bil. 3).
De inspelade banden skrevs ut professionellt i sin helhet. Intervjuaren har alltså inte i efterhand kunnat påverka vad som
sades under originalinspelningen.
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4. DELTAGARNA I INTERVJUSTUDIEN
OCH DERAS VALHISTORIK
I detta avsnitt presenteras de 16 deltagarna och bakgrunden till
deras studieuppehåll eller studieavbrott.
ARI 18 år, sökte i första hand Hotell- och restaurang, kom in på
Teknikprogrammet, gick där ett år och bytte sedan till Hotelloch restaurang, och går där fortfarande i år 1, förlorade ett år.
LISA 17 år, började på samhällsprogrammet som förstahandsval,

avbröt helt efter en halv termin och började jobba. Inställd på
att fortsätta gymnasiet. Söker till Energi, bygg och el till hösten. Har i nuläget förlorat ett år.
17 år, sökte och kom in på IT-gymnasium i en annan
stad, slutade efter en termin, började jobba på en industri och
gör det fortfarande. Är samtidigt inskriven på IV där han pluggar enbart SO-ämnen. Funderar på att söka till Industri till
hösten om han kommer in, men slutar om han får anställning.
Har tappat ett år genom sitt avbrott.

PETTER
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16 år. Kom in på Handelsprogrammet som sitt andrahandsval, slutade redan i oktober, bytte till IV och läser upp SO.
Har ännu inte hittat någon praktikplats. Går f.n. i skolan en
timme om dagen, gör i övrigt ingenting. Har ännu inte bestämt
sig för om han ska fortsätta gymnasiet eller hoppa av helt.
PER

16 år. Sökte och kom in på NV-programmet, hoppade av
vid höstlovet och bytte till Omvårdnadsprogrammet, inriktning
skydd och säkerhet. Räknar med att gå kvar på programmet till
hösten, men med en annan inriktning. Förlorar inget år.
ANNA

19 år, gick direkt in på IV på grund av svaga grundskolebetyg. Gick där ett år och fick godkänt i alla ämnen. Började
året därpå på Estetiska programmet, bild och form. Slutade
där efter några månader och började jobba. Skrevs åter in på IV
men praktiserade på heltid. Har varit på olika praktikplatser
under kortare perioder under innevarande läsår. Räknar med
att börja Praktikprogrammet med handelsinriktning till hösten. Förlorar två år.
SARA

ELSA 17 år. Sökte Entreprenörskap på en friskola, och gick där
ett år. Slutade året därpå en bit in på hösten, gick över till gymnasieskolan på hemorten i år 2 på handelsprogrammet. Missar
inget år.
GUSTAV 18 år, kom in på Barn- och fritid som tredjeval, hoppade
av efter en termin. Skrevs in på IV för att läsa upp betygen med
två dagars praktik i veckan. Hoppade av helt under en period
men är nu tillbaka på IV. Söker in på Industri som var förstavalet till hösten. Får gå ett år längre än normaltiden.
TURE 16 år. Sökte Fordon som första val och kom in. Hoppade

av efter en termin och började jobba på heltid. Har sökt Bygg
till hösten och fått preliminärt besked att han kommer in. Ett
års längre studietid än kamraterna.
24

RONNY 17 år. Sökte bygg i första hand men kom inte in. Började på SP men hoppade av en bit in på hösten. Började på IV,
läser upp engelskan och arbetar med industrijobb resten av
tiden. Söker Bygg till hösten. Förlorar ett år.
NIKLAS 18 år. Började på NV-elektronik. Avbröt en bit in på
hösten andra året och började jobba på en industri.Har jobbat
på samma ställe under året. Räknar med att gå tillbaka till NV
i år 2 till hösten. Ett års längre studietid.
KARIN 17 år. Började på NV med inriktningen biomedicin, gick

där närmare ett år, avbröt och började praktisera inom barnomsorgen på ett IV-program på en annan skola. Planerar att
börja på Omvårdnadsprogrammet till hösten. Har förlorat ett
år.
19 år, började på Fritidsprogrammet, idrott och ledarskap, avbröt efter en termin, sökte in på folkhögskola och kom
in där. Har planer på att börja på Medieprogrammet, om han
kommer in. Är i nuläget ett år efter i sina studier.

JONAS

20 år. Sökte och kom in på NV, gick där till tredje terminen i oktober och bytte då till SP år 1 och läste SO-ämnen,
och fortsatte på SP i år 2 hösten därpå. Hoppade av helt från
SP på våren och arbetar nu på heltid. Har inga omedelbara planer på att återvända till gymnasiet. Har förlorat två år i förhållande till sina kamrater som började samtidigt, om han
återvänder till gymnasiet till hösten.
BENGT

17 år kom in på sitt sistahandsval Samhälle med datainriktning, bytte tidigt till Fordon men återvände efter en vecka
till Samdata, fortsatte där till år 2 men avbröt tidigt på terminen och började på IV med praktik. Har fått fast anställning på
samma arbetsplats och slutat sina gymnasiestudier helt. Har i
nuläget förlorat ett år.
KLAS
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MARI 16 år. Valde Omvårdnad i första hand och kom in. Hoppade av strax före jul. Fick heltidspraktik och läser svenska,
matte och engelska hemma. Har sökt och kommit in på medieprogrammet till hösten. Missar ett år.

VAD HAR DE INTERVJUADE UNGDOMARNA GEMENSAMT?
Huvudparten av ungdomarna kommer från rena arbetarhem
eller från lägre medelklassmiljöer där föräldrarna arbetar som
ekonom, barnskötare etc. I endast ett fall har båda föräldrarna
akademisk utbildning. Jämfört med den nationella genomsnittsbilden är andelen elever med föräldrar som har gymnasial
utbildning eller högre klart lägre i detta material. Slående i materialet är förekomsten av skilsmässor mellan föräldrarna och nya
partners och styvsyskon. Ett annat gemensamt mönster är ungdomarnas idrottssintressen. Idrotter av många olika slag upptar
en betydande del av fritiden. En sammanräkning stannar på hela
17 olika sportgrenar från de vanliga bollsporterna till så udda
grenar som bågskytte, thaiboxning och bergsklättring (climbing). Flera ägnar sig åt 4‒5 sportgrenar samtidigt. Ytterligare
ett mönster som går igen i materialet är förekomsten av skador
och sjukdomar av olika slag. Det rör sig om traumatiserande
sjukdomar som leukemi, anorexi, skolios och svår astma i några
fall. Många är drabbade av fysiska skador betingade av idrotten
eller andra olyckshändelser. Endast ett par av ungdomarna i
gruppen är helt förskonade från sjukdomar eller skador. 5 av de
16 deltagarna är födda under årets två sista månader och ingen
är född före april månad.
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5. RESULTAT
UPPVÄXTEN OCH SKOLGÅNGEN FRAM TILL GYMNASIET
För att jag skulle få perspektiv på valet till gymnasiet
och det senare studieavbrottet fick de intervjuade
ungdomarna inledningsvis svara på några frågor om
uppväxten, familjen och skolåren fram till gymnasiet.
Även om varje historia är unik finns några teman som
är gemensamma för flera av ungdomarna i materialet.
Ett vanligt mönster är skilsmässa mellan föräldrarna, styvsyskon och boende omväxlande hos mamma och pappa.
Ronny berättar följande historia: ”Mina föräldrar skildes för
tre år sedan. Nu bor jag hos farmor och farfar. Det har varit
jobbiga perioder för alla, man pallar inte med att tänka på skolan. Det gjorde att engelskan gick åt skogen.”
Kopplingen mellan familjesituationen och det senare studieavbrottet kommer också fram i Klas berättelse: ”Min pappa
och mamma skilde sig när jag var två. Sedan träffade hon en ny
man. Min riktiga pappa träffar jag inte så mycket men jag har
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två halvsyskon på pappas sida. Sedan hade min låtsaspappa ett
barn innan och han är i samma årskull som mig, så vi gick på
samma linje på skolan, men han slutade också samtidigt som
jag. Vi var enormt skoltrötta eftersom det var ingen som var intresserad just då.”
Aris berättelse handlar mycket om att vara på två håll samtidigt: ”Mamma och pappa är skilda och pappa har en ny fru
och två barn tillsammans med henne. Och mamma har en ny
kille som också har barn fast inte med henne utan sen tidigare.
Jag träffar ändå båda två varje dag liksom.Vart man än sover.
Det spelar ingen roll, går litet hit och dit. Det är bara jag som
springer emellan.”
Annas berättelse är likartad men här finns ett stråk av insikt
om att det också har lärt henne något: ”Mina föräldrar skildes.
Då ville mamma flytta till den plats där min mormor och morfar bodde. Jag var alltid hos dom, annars hade jag nog inte känt
min mormor och morfar som jag har gjort liksom. Jag tror i
alla fall att jag växt upp lite mer än vad jag borde ha gjort i den
åldern.”
Lisa skildrar sin uppväxt så här: ”Mina föräldrar separerade
när jag var liten, så jag kommer inte ihåg så mycket av det. Jag,
mamma och mina systrar har flyttat runt en del och min bror
bor kvar hos sin pappa. När jag bestämde mig för att hoppa av
var det mest min mamma jag pratade med för hon är närmre.”
Gustav verkar ännu längre ifrån sin pappa. ”Jag bor själv
med mamma och hennes kille. Tidigare träffade jag pappa nån
helg. Men nu träffar jag bara pappa tre gånger per år eller nåt.”
Petter ser ändå inte på skilsmässan så dystert. ”Farsan och
morsan skildes för två tre år sedan. Det har inte varit något
problem för mig, för när det är stök hemma hos morsan är det
bara att gå hem till farsan.”
Sara beskriver boendet omväxlande hos mamma och pappa
så livligt att man undrar hur hon lyckas hålla ihop det hela.
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”Jag har bott hemma hos mamma mesta tiden. Först bodde
jag hos pappa när jag var liten. Sedan flyttade jag till mamma,
sedan har jag bott hos pappa, sedan har jag bott hos mamma,
sedan har jag bott hos pappa, så jag har bott litet här och var.”
För Per är familjestuationen så komplicerad att han nästan
har svårt att reda ut släktskapsförhållandena. ”Min riktiga
mamma bor med mig och har gjort det i hela mitt liv. Sedan
har jag en låtsaspappa som jag ser som min pappa för han flyttade till oss när jag var ett och min andra pappa bor i en annan
stad. Så min yngre bror är min halvbror och min äldre bror är
egentligen inte min bror alls. För det är ju min låtsaspappas
son som han har med sin mamma där. Men vi ser oss som brorsor.”
Även om Bengt vuxit upp i en hel familj känner han att man
hemma inte riktigt hade tid med honom. ”Jag har svårt att se
att mina föräldrar stött mig nånting under dom här skolåren.
Jag fick bo med mormor och morfar om somrarna och där
kände jag mig omtyckt och där kunde jag känna ett stöd.”
En annan erfarenhet under uppväxten som några av de intervjuade delar är familjens flytt till en annan ort med allt som
följer med detta, ny skola, nya lärare och nya kamrater.
Bengt beskriver detta så här: ”Jag var uppväxt i grannstaden
tills jag var sju, sedan började jag skolan här, sedan flyttade vi
tillbaks igen. Sedan har vi flyttat mycket även när vi har bott
här i stan, vi har bott på oerhört många ställen. Man hinner
liksom aldrig få den här hemmakänslan, alltså.”
Anna har flyttat runt en hel del och bott på fem orter under
grundskoleåren. För henne har skolbytena och kravet att hitta
rätt i nya kamratgrupper inneburit stora påfrestningar: ”Det
var inte alls bra att flytta, jag hade byggt upp kontakten med
min bästa kompis och så var jag tvungen att lämna henne. På
den nya skolan var det så att folk ville vara mer vuxna än dom
redan var, tyckte jag. Och sedan på nästa skola igen var det ett
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helt annat tempo än på den förra skolan. Jag tyckte det var jättesvårt att läsa in så mycket som jag hade missat.”
Gustav som också bott på fem orter under sin uppväxt ser att
flyttningarna också kan föra med sig en del positivt: ”jag har
kvar kompisar på alla platser jag bott på. Jag har en tjej på en
av platserna också.”
Sjukdomar och diagnoser av olika slag är ett ofta
förekommande inslag i berättelserna
I några av berättelserna skymtar diagnoser som damp och
adhd. Bengt berättar om upplevelsen på följande sätt: ”Jag
tyckte det var kul att lära mig saker och låg före dom andra i
vissa ämnen. Men sedan vid sjuan eller åttan gjorde dom nån
utvärdering och kollade upp om det var något fel, det var väl
damp eller nåt sånt där som dom skulle kolla om jag hade. Sen
har jag fått gå hos psykolog och göra undersökningar, men
dom kom inte fram till nåt, har inte fått någon diagnos. Det
var ganska jobbigt att bli utsatt för en sådan där granskning.”
Gustav ger följande berättelse: ”Lekis, ettan, tvåan, trean
gick bra sen fick vi en lärare som sa att jag hade adhd och
sånt… Fick göra sånt test, så var det negativt och sånt, så då
förstörde hon hela min skolgång.”
Jonas verkar ha införlivat diagnosen damp i sin självbild:
”Jag hade väldigt svårt och tungt i skolan. Det har varit svårt
när det gäller, eftersom jag har damp och koncentrationssvårigheter.” Senare under intervjun berättar han om sina intressen som liten. ”När jag var liten ville jag bli uppfinnare,
eftersom jag gillade att rita när jag var liten, eller skriva.”
Också diagnosen anorexi dyker upp hos ett par av flickorna.
När dom berättar om det finns samma vaghet i uttryckssättet
som när pojkarna pratar om sin diagnos. Anna talar om saken
på följande sätt: ”Jag gick väl kanske i fyran så där. Så började
jag sluta att äta och mamma sa du måste äta och jag bara nej,
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jag vill inte. Så började jag bara äta igen. Jag var väl i någon fas
någonstans, jag kände mig tjock och så där, men tydligen var
det tillräckligt för att kalla det anorexi. Mamma sa att det är en
sjukdom.”
För Ronny är det allergi som varit gisslet: ”Jag har inte kunnat vara så medverkande i skolan då astman börjat komma.
Det kan vara att kamrater har husdjur och de har hundar och
katt, man kanske får det i ögonen eller att de sitter nära också.
Jag äter en massa tabletter, kortison, det är grymt jobbigt.”
Som i alla livsberättelser finns döden med någonstans. Den
lilla grupp av ungdomar som ingår i denna studie, där flera
redan har ett tungt bagage att bära på, är inte förskonade från
denna erfarenhet av livet.
Anna berättar om ett svart år i sitt liv. ”När jag började sjuan
blev min mammas sambo svårt sjuk. Vid den tiden var min
bror på fosterhem och min mormor dog. Jag kände mig så
ensam bara. Men jag ville ändå inte säga hur jag kände det för
mamma för hon hade så mycket allaredan.”
Även för Ronny kom olyckorna slag i slag då han gick på
högstadiet: ”Jag var skadad från fotbollsträningen och samtidigt låg min farsa i cancer och jag skulle vara med honom på
sjukhuset. Skolan och allting brast då när jag gick i nian.”
Per berättar om en äldre bror som omkommit i en olycka,
när han själv var tre år. Han kommenterar sin egen upplevelse
så här: ”Jag har inte lidit så mycket av det men för pappa var
det jobbigt i början men nu har det börjat gå över.”
För Gustav ligger katastrofen närmare tiden. ”När jag gick
i åttan så tog min halvbror livet av sig och då sket jag att gå i
skolan.”
För att ge mig ytterligare bakgrund till gymnasievalet
och tiden därefter fick de intervjuade några frågor om
hur grundskoletiden hade tett sig.
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Här framkommer i några berättelser erfarenheter av stöd- eller
specialundervisning i olika former:
På frågan om skolan ordnat någon hjälp med det som varit
svårt i skolan säger Petter: ”Jag fick stanna kvar om jag ville så
där fick man hjälp så fort man bad om det. Jag satt ensam med
en lärare och hon hjälpte mig.”
Aris grundskoletid kantas av stödundervisning redan från de
tidiga skolåren, något som inte direkt präglas av den bästa planeringen från skolans sida. ”Jag fick rätt tidigt redan i tvåan
och trean börja i en extra klass i svenskan. Sedan när jag gick
upp i fyran fick jag gå från engelskan på extra svenska. Det
fortsatte ända upp till sexan, så jag hade ingen engelska förrän
jag började i sjuan och då blev det tvärtom. Då fick jag gå från
svenska till extra engelska.”
I Bengts fall tycks åtgärderna ha satts in mest på grund av allmän stökighet: ”Det var väl nångång i trean så fick jag nån assistent sådär och fick sitta i grupp bara för att jag var jobbig i
klassrummet. Jag tyckte det var trist. Jag tyckte inte att jag
skullle behöva en assistent. Jag hängde ju med och låg ofta före
dom andra i vissa ämnen.”
I övrigt verkar inte grundskoletiden ha riktigt fäste i
ungdomarnas hågkomster. Kanske är de första gymnasieåren en tid då man i hög grad är uppmärksam på
det som pågår här och nu och då träder erfarenheterna från åren på grundskolan lätt i bakgrunden. Men
också det som helt saknas i berättelserna kan ha intresse. På frågan om hur de tänkte och vad som påverkat dem inför gymnasievalet saknas helt referenser
till studie- och yrkesvägledningen. Endast en indirekt
kommentar fälldes som har bäring på vägledningen
under grundskoleperioden:
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Klas säger på frågan om betygen varit ett hinder för att komma
in på det önskade programmet: ”Ja, de informerade lite innan
julen i nian om vad det är för poäng för att komma in och
sedan kan man söka. Allt hände så snabbt. Man kanske skulle
ha haft åttan och sjuan också för att kunna tänka lite. Jag hade
kunnat spurta på om jag hade vetat poängen tidigare.”

GYMNASIEVALET
Valet till gymnasiet beskrivs på många olika sätt i berättelserna. Hos flera lyser det fram stor osäkerhet
och villrådighet inför valet:
Lisa säger så här: ”Jag visste inte vad jag skulle bli så jag valde
ett program med mycket valmöjligheter. Samhällsprogrammet
valde jag.”
Ronny säger: ”Jag visste inte riktigt vad jag skulle gå. Jag hade
sökt till Byggprogrammet, men jag hade inte godkänt i engelska
så jag kom inte in. Jag startade på samhälls. Det är värsta linjen
man kan gå. Det är sådan plugglinje så det är inte sant.”
För Per är villrådigheten nästan total. ”Egentligen är jag inte
intresserad av att göra någonting men det skulle vara att sälja
sportgrejor, artiklar och sånt och då blev det Handelsprogrammet.”
Det egna intresset eller bästa kompisens intresse
dyker ofta upp som påverkande faktor:
För Ari var det bästa kompisen som påverkade mest. ”Jag sökte
i första hand Hotell- och restaurang. Jag kommer ihåg att Teknik också var där någonstans för min bäste kompis sökte Teknik så det blev Teknik för mig också. Inte för jag visste vad det
var men.”
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Gustav ser fritidsintresset som huvudskälet till sitt första val:
”Jag brukade sitta hemma och pilla med crossen och moped
och sånt, så jag sökte till Fordon.”
För Ture var bilintresset det helt avgörande för valet: ”Det
blev Fordon, det var jag helt säker på. Jag gillar mer fina bilar
som Mercedes,jag hade inte pillat så mycket, men jag tror det
skulle varar roligt.”
För Jonas är det idrotten: ”jag har gymat mycket och jag
känner att Idrott och ledarskap var en intressant linje, så jag
ville välja det.”
För några är det intresset för ämnet som fällt avgörandet.
Karin berättar: ”Det jag tyckte var roligast under högstadietiden det var matten och det var även matten som gjorde att jag
först valde naturvetenskapliga linjen.
Anna lyckades få full utdelning på sina intressen. ”Alla andra
sa såklart att du skall gå Natur, du är jätteduktig på natur och
matte och sånt. Jag är väldigt intresserad av musik också,
sjunger mycket och spelar gitarr och så ville jag ha idrott. Det
blev till slut Pilen där jag kunde få både musik, idrott och NV.”
Elsa valde en särskild friskola för att få sitt specialintresse tillgodosett. ”Jag valde Entreprenör för jag kände att jag var duktig på matte och sånt där och då tyckte jag att ekonomi skulle
vara något för mig, liksom data.”
För några är det drömmar eller förväntningar som inte
slagit in:
Niklas hade en dröm om inriktning, som tyvärr ej gick i uppfyllelse: ”Det var en estetlinje på en bra skola jag ville till, men
då fick man göra ett sådant där musiktest. Men jag kom inte
in för det var sista terminen i nian och då fick vi en ny lärare i
NO-ämnena och då fick jag sänkt från MVG till VG i flera
ämnen. Det var egentligen där som jag ville gå.”
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För Sara fanns det inget egentligt val på grund av betygen.
”Jag fick betyg i fyra ämnen, men det var inga grundämnen.
Man fick brev hem och lärarna sa ”du kommer inte in på gymnasiet, du får gå till IV”. Så fick man ett datum man skulle gå
dit, så gick man dit och så fick man vara där i två veckor i olika
grupper och lära känna alla och sedan började det.”
Petter hade skrala betyg men läste upp kärnämnena sista året
och kom in på ett IT-program på en skola i grannstaden ”men
sen ångrade jag mig så rejält, jag insåg att jag inte hade så stor
chans där så då valde jag att försöka komma in på Industri i
stället.”
Mari vill lägga in ödet som en faktor bakom valet: ”Jag tror
faktiskt att det var ödet som tog över mig till Omvårdnad, för
jag har inget intresse av det. Det var just på omvårdnaden som
jag träffade min pojkvän också, så jag tror att det var en väg jag
var tvungen att ta.”

MÖTET MED LÄRARNA PÅ GYMNASIET
Ungdomarnas viktigaste möte med den nya skolan är
förutom de nya kamraterna lärarna. Beskrivningarna
skiftar från positiva, varma möten till mörkare stråk.
Sara som gått över på IV direkt i sin stad beskriver mötet så
här: ”Lärarna där var jättesnälla, så det året gick jag i skolan. De
tar hand om alla, det är som en hel stor familj kände jag. De
hittade på saker, det var inte så att man skulle räkna matte i 20
minuter utan det var ’du kan göra någonting på tavlan’ och de
hittade på saker för det är oftast barn som har svårt för skolan
som går där. Det var kul!”
Klas som flyttat från en byskola in till stan beskriver mötet
så här: ”det var helt annat mot grundskolan, när man kände att
lärarna favoriserade folk. Här var de varmt välkomnande och
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min mentor pratade mycket om vad vi tyckte och vad vi ville
fortsätta med. Jag tyckte att de brydde sig.”
Ronny har en mer ambivalent inställning i sin beskrivning
av lärarna: ”I början bråkade vi om olika saker, som när vi hade
historia.Då kom olika årtal. Jag säger ett år, läraren ett annat,
vi satt och diskuterade, kollade i böckerna. Resten av eleverna
bara satt och gapade. Jag fick ett sämre G bara för att jag var
så vild på lektionerna. Lärarna på den här skolan bryr sig i alla
fall. Om man är här, då vet de och om man inte är här då tar
de reda på var man är, om man är sjuk eller inte. Man måste
ringa och sjukanmäla sig varje dag om man är sjuk, annars är
det bara att gå.”
Ambivalensen uttrycks ännu tydligare i Aris berättelse: ”Det
finns vissa lärare som bryr sig och andra som inte bryr sig. Det
finns dom som vet att jag har skolkat och då säger han bara
”nej det var inte bra att du skolkade” och så går han vidare.
Två lärare speciellt bryr sig mycket. Till exempel… han tar in
mig i ett rum och vill tala ut varför jag gör så. Dom bryr sig.
Det är skönt. Man ser att dom tycker det är bra att man går i
skolan, men tappar inte hoppet på något sätt.”
Gustav är mycket kortfattad i allt han säger men han tänker
efter länge och jag får intrycket att svaren är mycket ärliga. På
frågan om hur det fungerar med lärarna på skolan (IV) svarar
han kortfattat: ”Ja, dom är bra. Schyssta.”
För Mari har mötet med lärarna stämt helt med den egna
personen: ”Lärarna är väldigt trevliga. Många lärare har väldigt mycket tålamod och är väldigt snälla. Jag tycker om när
man får bestämma tillsammans med läraren vad man vill arbeta
med, vad man vill göra på lektionerna… det har man fått
mycket med de lärare jag har haft.”
Lisa stämmer in i kören av positiva beskrivningar: ”Det var
bra lärare. Man blev mottagen på ett bra sätt, alla var vänliga.
Man skulle tro att i och med att det var en större skola och
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många som är äldre och så, så trodde man att dom skulle typ
stöta ut en eller vad man säger, men det fanns inget sånt.”
Men mötet med lärarna får här och var också litet
mörkare färger:
Andreas berättar: ”Jag tyckte väl att dom kanske var lite så att
allt skulle vara självklart, att alla redan visste och sådär, så jag
visste egentligen inte vad som krävdes för att få det betyget och
så där. Det gjorde att jag trodde att jag kanske skulle få bättre
än jag fick, jag visste liksom inte att jag bara låg på G för jag
tyckte att jag hade gjort precis som jag gjort tidigare.”
Petter säger: ”Man fick ingen hjälp av dem, de trodde att
man kunde göra det mest själv. Men sen frågade jag om jag
kunde få hjälp och han sa bara ’Är du dum eller ser du bara sån
ut?’.”
Ture ger följande beskrivning av lärarna: ”Jag trivdes inte
med lärarna. Det var lite så när man hade problem så skulle
man gå och fråga, så sa de bara att det står i boken. De hjälpte
en inte så mycket, de bara sa att det står i boken och har man
inte hållit på med det så är det inte så lätt heller. Det är rätt så
jobbigt att leta efter ett svar i en hel bok.”
I Niklas berättelse anar man ett avstånd till lärarna som verkar svårt att överbrygga: ”Jag snackade inte så mycket med
lärarna faktiskt, det var mer att dom gav mig uppgifterna och
så läxorna, så jag gjorde dom hemma tillsammans med min
pappa i stället, det var ju han man hade att snacka med om
plugg och läxor och sånt där.”
Karin berättar så här om sitt beslut att hoppa av: ”De visste
inte så mycket tror jag. Jag sa inget heller trots att jag var borta
ganska mycket på läkarbesök och så. Jag pratade inte med
henne (mentorn) direkt men hon kom fram när hon hade fått
reda på det och sa ’det var ju tråkigt att du skall byta klass’. Det
var redan bestämt då när hon fick reda på det.”
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Ari berättar om ett kvartssamtal på följande sätt: ”Jag och
mamma var där. Och då berättade ju han. Då startade han den
där listan. Ja, han har varit borta här, här, här och han var sjuk
här, här. Och min mamma vet ju när jag är sjuk. Så hon kollade, du var ju inte sjuk här. Det var inte så kul.”
Anna har en lång historia av personliga kriser som hon aldrig delat med sina lärare förrän alldeles för sent. När hon ville
byta för att hon kände sig mobbad av klasskamraterna gick
hon länge ensam med detta. ”Mina lärare såg inte hur jag hade
det, så till sist sa jag det liksom, och då började vi prata och då
tyckte hon ’ja, men så här kan du verkligen inte ha det’, men
då hade det gått en hel termin.”

MÖTET MED YRKESVÄGLEDARNA
Studie- och yrkesvägledningens primära uppgift är att
lotsa ungdomarna rätt genom gymnasiestudierna, ge
råd och vägledning för deras val och särskilt uppmärksamma de elever som funderar på att byta inriktning eller helt avbryta sina studier, allt detta i nära
samverkan med hemmen och övriga funktionärer på
skolan. Mot denna bakgrund ställde jag frågor om hur
mötet med SYV hade fungerat.
Eleverna ger överlag en positiv beskrivning:
Annas berättelse har många lyriska tonarter: ”Jag har alltid
tyckt om syon på den här skolan. Hon har alltid liksom litat på
mig. Hon har alltid tyckt så här, men du kommer att klara det
här med att läsa in det och så här. Jag brukar vända mig till
syon och få tröst där.”
För Bengt som helt hoppat av sina gymnasiestudier har en
stabil och varaktig relation etablerats med SYV på skolan: ”De
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som jag fick bäst kontakt med och som har hjälpt mig är i såna
fall syon. Dom har sagt att jag får höra av mig om jag har nån
fundering eller behöver hjälp och så, och den kontakten tycker
jag inte att jag tappar heller genom att jag slutar”
Jonas utstrålar stor tacksamhet över den hjälp han fick av
sin vägledare att hitta en ny skola: ”Syon hjälpte mig att titta
runt lite grann och så hittade vi den här skolan och det var väldigt bra. Så var jag på studiebesök och jag kom in direkt.”
För Niklas som allvarligt funderade på att avbryta var SYV
en naturlig kontakt. ”Där kan man snacka igenom vad som är
tufft och sådär. Hon hade själv gjort nåt sånt avhopp så det var
väl där man hörde att många hade gjort så.”
SYV som uppmuntrare av planerna på avbrott återkommer
i flera berättelser.
Ture ger följande bild: ”Han tyckte det var rätt så bra att
man tar en paus från skolan en termin. Han tyckte det var bra
så man ser hur det är. Han tyckte fler skulle göra det egentligen.”
Ronny berättar om samma upplevelse: ”Jag pratade med han
om att byta och han sa att om du känner för det så är det helt
rätt, om du inte trivs på en linje är det självklart att du ska
byta.”
Ibland går det hela svindlande fort som i Saras fall: ”Jag gick
och pratade med min studievägledare och hon sa att det var
ok och hon kollade med lärarna och dagen efter fick jag byta.”
Samarbetet med SYV kan i något fall övergå i ren konspiration. I valet mellan att läsa upp ämnen och praktisera på heltid får Petter rådet: ”Du bör hellre söka heltidspraktik, då ökar
dina chanser att få jobb där du är nu, utan studier.”
Vägledarens råd tilltalar dock inte alltid eleven. Lisa säger:
”SYV sa att om jag skulle gått SP ut, så hade jag sluppit typ
svenska, engelska och matte och idrott på Energi, då hade jag
gått med tvåorna samtidigt som ettorna så jag skulle ha gått ut
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samtidigt som jag skulle gå ut. Men jag ville börja om från början i stället.”
I något fall tas kontakten med SYV över huvudet på eleven.
Gustav säger: ”Mamma pratade med syon och dom kom fram till
att jag kunde börja på IV, höja upp betygen, och så blev det så.”

AVBROTTET OCH OMSTÄNDIGHETERNA RUNT DETTA
”Gymnasiechocken”
Jonas som valt Natur-elektronik ger följande berättelse. ”Jag
valde programmet för att jag var stark i fysik och matte. Men
det började köra ihop sig efter första terminen då det kom
mycket prov, flera prov i veckan. Det var nånstans där som
energin försvann. Man var ju tvungen att plugga varje dag liksom och det tog på krafterna. Sen hörde jag mig runt litet,
snackade med vuxna och sånt där och hörde att det var många
som hade gjort såna här avbrott och lyckats bra, kommit tillbaka och varit mer motiverade. Så det var därifrån tanken började växa fram att man jobbar ett år och sen vidgar vyerna
liksom, se vart det leder till. Min morfar tror jag hade gjort nåt
sånt också, han hade gjort något extra år så att han hade kommit tillbaka och gick vidare sen. Ja, det var många som hade
gjort så.
Sofi som också börjat på Natur har en likartad historia: ”Det
blev liksom jättemycket helt plötsligt. Alla började ju samtidigt och då kommer proven samtidigt och då blev det så stressigt och man fick läxor från fredag till måndag och det kändes
som man hade ingen fritid. Jag lade ner alla mina intressen och
jag hade ingen tid för pojkvännen och jag bara läste läxor. Till
slut kände jag ska jag verkligen göra så här mycket bara för att
jag ska gå den här linjen?”
Lisa förstärker denna erfarenhet i sin berättelse: ”Man måste
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sitta inne jättemycket och verkligen plugga och det ska vara
perfekt och allt. Och det är ett stort krav tycker jag. Dom sa att
det är litet mer plugg och så på gymnasiet men dom sa inte att
man måste slita ihjäl sig nästan.”
Karins berättelse följer samma tema. ”Jag har varit väldigt
ambitiös och jag har haft högsta betyg och nu känner jag att jag
är litet slut. Jag är fortfarande motiverad men jag orkar inte
med det här trycket hela tiden.Jag vill fortfarande göra bra ifrån
mig, men jag vill inte vara bland de bästa längre.”
Jonas spinner på samma tråd efter en tid på inriktningen Idrott och ledarskap: ”Stora klasser, väldigt stökigt på lektionerna, jag kunde inte koncentrera mig och det var tempot och
det var så mycket, mycket hemläxor. Det var väldigt mycket
som kom bara på en gång. Jag bestämde att det här kommer
jag inte att kunna klara av så jag kände att jag måste byta.”
Klas berättar en liknande historia, men som mer handlar om
att inte ha hittat rätt. ”Jag kom in på mitt sistahandsval, det var
samdata men jag böt till Fordon efter en vecka men jag trivdes
inte där heller, så jag hoppade över till Samdata igen. Det började med fredagarna, då hade vi en första lektion som var tre
timmar, sedan hade vi småpauser emellan, sedan var det lunch.
Sedan var det samma lektion som var tre timmar till. Då började jag skippa fredagarna och sedan skippade jag alla och då
var jag borta. Det var på grund av att jag inte visste, jag ville
inte vara där, men jag visste inte var jag ville vara heller. Och
sedan kom jag i kontakt med det här att praktisera och sedan
komma tillbaka efter ett år, men så blev det inte heller, så jag
började jobba och nu har jag blivit fast där.”
Arbetssättet på gymnasiet
För Marie som är en motiverad och duktig tjej är det arbetssättet på det valda programmet som blir tungan på vågen. ”Vi
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gjorde mycket PBL-arbeten och då när läraren kom och sade
efter jul för femte gången. Ja nu ska vi göra ett PBL-arbete. Då
kände jag att nej, aldrig i livet. Då gick jag till syo för då hade
jag insett att jag kan nog inte sitta här och göra det här i tre år.
Vad ska jag göra med den här utbildningen sedan, det är helt
bortkastat då.”
Svårigheterna att få skolans arbetssätt och det egna sättet att
lära in att gå ihop kommer också fram i Jonas berättelse. Han
berättar om detta ganska utförligt: ”Jag tycker att kursplanen
egentligen ska brytas sönder. Så länge man ritar en bild och
skapar något eget visar man mer av sig själv och man får ut
mer av det. Om man får ett IG på ett prov betyder inte det att
man är dålig, kanske har man ett VG på andra lektioner och
gör ett jättebra arbete. I gymnasiet får jag ett IG på betyget, då
jag kanske bara har ett poäng från G. Där jag går nu (folkhögskola) får jag i alla fall ett VG eller MVG för att jag har varit
observant på lektionerna och visat att jag har varit duktig där.
Det är inte så på gymnasierna och det borde ändras.”
För Lisa blev kollisionen akut: ”Jag var ganska bra i matte,
låg före alla andra och hade gjort ut boken och så sa dom att
jag skulle räkna om alltihopa så jag började om på det. Sen när
jag kommit en bra bit igen så sa dom att jag räknat på helt fel
sätt. Jag hade ändå räknat som dom hade sagt. När dom säger
att jag ska först räkna på det sättet och sen på ett annat sätt
och så var det andra sättet fel, då blir man tokig.”
Ari beskriver sig själv som ”jobbmänniska” och ser det som
huvudanledningen till att han inte passar in i skolan och jämför
sig då med sin bästa kompis som han ser som ”pluggmänniska”:
”Min kompis är skitduktig, han klarar allt, han behöver inte
plugga så mycket, det bara fastnar för han, men jag, när jag har
prov, om jag pluggar en vecka – det kommer inte att fastna.”
Klas tar sin brorsa som referenspunkt när han talar om sina
svårigheter i skolan: ”Min bror har väldigt lätt för att lära sig.
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Han har nästan fotografiskt minne för siffror. Han har jättelätt
för matte. Han kommer bara på proven. Han har talang att
komma längre än vad jag har, eftersom han har fotografiskt
minne. Jag är väldigt muntlig, jag vill hellre sitta i en grupp
och prata och lära mig på det sättet, inte bara läsa i en bok och
skriva av det som står på tavlan. För mig blir det nog att jobba
eller söka in på komvux.”
Arbetslivet
Bengts referens är erfarenheterna från arbetslivet. Han uttrycker detta så här: ”På jobbet fick jag resultat. Det gick bra
redan från början och jag har legat bland de bästa på min avdelning och då kände jag att jag trivdes. På skolan var det så att
även fast jag försökte så kände jag aldrig att det jag fick tillbaks var värt det, utan när jag fick G då blev jag besviken och
sur för det liksom. Jag fick nästan aldrig bättre än så, vilket
gjorde att det var meningslöst att försöka.”
Ari som efter en del trassel i starten kommit in på sitt favoritprogram (Hotell- och restaurang) och trivs bra funderar ändå en
hel del över det kloka med att fortsätta gymnasiet då han också
fått känna på arbetslivet. ”Jag tycker att det är skitroligt på det
här jobbet. Jag förstår att många föräldrar tycker det här med
att gå ut skolan det är bra hit och dit. Det förstår jag också men
problemet är att jag tänker i min hjärna liksom att om jag går ut
dom här tre åren och jag börjar jobba där ändå. Varför kunde jag
inte börja jobba där innan då? Varför skulle jag slösa bort tre år?
Säg att jag får fast anställning och kan börja jobba där redan nu
i ettan. Än att slösa två år och sen börja jobba där? Alla vuxna
förklarar för mig, nej men du måste, det är ändå bättre att gå ut
skolan. Men jag har inte förstått det där än.”
Niklas är inne på samma resonemang och uttrycker det så
här: ”Jag tycker egentligen att kan man gå ut gymnasiet på så
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kort tid som möjligt så är ju det det bästa. När man snackar
med kompisar om det så har jag sagt att ja, orkar man igenom
det så är det väl lika bra att göra det, men om man känner att
det inte går är det lika bra om man kan ta ett sånt här uppehåll i stället för att kasta bort alla dom där tre åren. Jag har
tänkt ibland att dom pengar man tjänar dom tar man ju ut nu
i stället för efteråt efter alla skolor och sånt. Om man tänker på
såna här pensionspoäng, det ligger ju och sväller, så att börja arbeta nu för en lägre lön är ingenting man tjänar på egentligen
i alla fall när det gäller pengarna. Men erfarenheten kommer
man ha mer nytta av nu, då är det bättre att man får den nu i
stället för efteråt.”
Per har ett mer sakligt sätt att se på saken: ”Ja, jag får gå ett
år längre nu, men jag tycker det kvittar egentligen. Om jag
skulle gå där tre år och det sedan inte blivit någonting av det
så känns det som det var meningslöst. Så ett år på hela livet är
inte så farligt, ett år längre.”
Mari som fått chansen att jobba inom sitt favoritområde
under avbrottstiden ångrar inte heller sitt avhopp. ”Hade jag
aldrig hoppat av, hade jag aldrig varit med om det här roliga.
Det är jättekul att jag fått vara med om det och jag har lärt
mig enormt mycket.”
För Petter är det familjens jobb som fällt avgörandet: ”Först
tänkte jag att det kunde vara rätt kul att börja jobba på något
dataställe, men så valde jag att försöka gå på industri i stället för
där hade både morsan, farsan och brorsan jobbat.”
För Lisa finns också familjen med i bilden: ”Jag hade funderat på energi, el eller bygg innan jag valde SP för det är mer
att göra och inte sitta och skriva och läsa och så. Min syster
satte ihop kablar och sånt och min bror och pappa och kusin
jobbar på bruk och sånt.”
Sofi som hoppat av Natur för att börja på Omvårdnad för att
bli sjuksköterska lyfter fram sin moster som sin förebild. ”Hon
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har börjat berätta om det så att jag har blivit litet intresserad av
det. Jag vill nog bli barnmorska eller kanske sjukgymnast.”
Några glider bara ur studierna utan att de riktigt kan
förklara hur det gått till
Klas säger: ”Till början hade jag full närvaro sen gled jag iväg
mer och mer mot slutet och sen hoppade jag av. Det var inget
speciellt som hände utan det vara bara att det var tråkigt och
jag ville inte alls gå där.”
Bengt beskriver också den här glidande processen fram till beslutet att hoppa av: ”Jag trodde att jag kanske skulle få bättre
betyg än jag fick, jag visste inte liksom att jag bara låg på G för
jag tyckte att jag gjorde precis som jag gjort tidigare på högstadiet och mellanstadiet. Och där hade jag alltid legat bra till och
fått beröm och sådär och nu var det bara liksom ’ja, du får ett G’.
Det var inget jag räknat med. Jag har inte velat vara någon medelmänniska det tycker jag inte finns nån mening med utan då
tog jag ställning till om jag ville satsa på det här men då tycker
jag att jag byter program i stället. Man får ju inga resultat så kändes det och så tappade jag energin och hamnade efter litegrann.
Och sen fick jag ett jobb som jag började göra om kvällarna samtidigt som jag gick i skolan och nu har jag hoppat av helt.”
Andra omständigheter kring avbrottet
För Elsa som börjat i en skola på annan ort blir det egna boendet och svårigheterna att hitta rätt kost avgörande för beslutet att
byta skola och resa hem: ”Jag kände mig nere hela tiden, för jag
fick ingen energi av maten eller så var det bara för att det var lättare att göra mackor än att stå och göra mat till sig själv. Om jag
tänker på alla kompisar jag hade då, hade jag gått kvar i den skolan men som jag hade det med kosten känns det helt rätt att jag
flyttade hem. Jag gick ner 8 kilo när jag flyttade hem sen.”
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För Karin är det sjukhusvistelser på grund av skador som
sätter P för den raka vägen genom gymnasiet.”Jag kände att
jag skulle in på sjukhus och det kändes bäst att få börja om.”
Också för Lisa är det sjukdom som blev en viktig anledning
till att det tog stopp. ”Jag har problem med halsen så jag är
tvungen att gå till doktorn och kolla det och då kom jag bara
mer och mer efter, så till slut hängde jag inte med alls, när jag
var borta så mycket.”

POJKARS OCH FLICKORS VÄG IN I GYMNASIET
Pojkarnas och flickornas berättelser om sina avbrott
skiljer sig inte så mycket utom på några punkter. I
materialet lyser det igenom att flickorna, som oftast
har högre betyg backas upp mer av skolans lärare.
Elsa beskiver detta på följande sätt: ”Lärarna gillade en för
att alla killar gjorde ju ingenting i skolan i jämförelse med
mig. Även fast jag gjorde lika mycket som killarna så fick jag
ändå högre betyg, så vissa undrade ju varför jag fick det. Antagligen för att jag kör med tekniken att kolla på läraren och
verka intresserad. Det gick väl hem så då fick jag högre betyg
därför.”
Klas är inne på samma tema: ”Läraren var litet mer mot tjejer, om man uttrycker det så. Hon sa en gång att ’ni killar är
inte lika utvecklade så ni kommer inte att kunna lära er det
här.’ Det var ingen kille som fick över VG och ingen tjej som
fick under G i svenskan.”
Sara kommenterar förhållandet mer generellt utan att det
riktigt framgår vilken grupp hon själv tillhör: ”De som är duktiga och bäst i klassen får mest uppmärksamhet, så de lägger
inte tid på sådana som är litet sämre. Jag klarar mig själv så det
är ingen fara, men de som var snäppet under, som försökte få
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hjälp av lärarna, dom hade det svårt.”
Niklas fäller en likartad kommentar om situationen i klassrummet. ”Det är ganska lätt för läraren att sätta sig vid dom
duktiga eleverna och prata med dom, dom som hänger med,
dom är roligast att prata med liksom. Jag var nånstans på mitten så jag snackade väl inte så mycket med läraren, inte så
mycket som vissa (tjejer) i alla fall.”
Det framträder också i materialet ett mönster att flickorna i
högre grad än pojkarna är drabbade av skador och sjukdomar
som blivit ett hinder för skolgången.
Anna berättar om hur astman och komplikationer i samband med den försvårat för hennes skolgång: ”Jag idrottade
mycket och helt plötsligt kunde jag inte röra mig förrän jag
fick andnöd. Jag gick litet i skolan och gick ofta hem och bara
låg och kunde inte göra någonting.”
Lisa berättar om en svår allergi som hängt med sedan barndomen: ”En dag blev det katastrof när jag var i skolan, kunde
inte andas. Jag får medicin nu men det tar en del av tiden och
gör att jag kommer efter.”
Idrotten tycks innebära en större skaderisk för flickorna.
Emily berättar att hon krockade med en tjej i handbollen så att
knät gick ur led. ”När jag började med innebandyn då var det
andra knät så jag fick två knäskydd på båda benen ett tag.”
Karin berättar: ”Jag opererades i december i år för en knäskada jag fick i fotbollen och jag rehabiliterar mig fortfarande.
Jag har fortfarande ont så det påverkar mig varje dag, eller jag
hindras varje dag att fungera.”
Lisa som sysslat med många idrotter berättar om en episod
i badhuset i femman som gjorde att hon sedan fick svårt att
klara gymnastiken i skolan. ”Jag hoppade från femman och sen
var det nån som bara sprang rätt ut och hoppade så han kom
rätt på ryggen. Jag tappade andan och fick åka in på akuten
och har haft ont åt ryggen sedan dess.”
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Sara som spelar fotboll och beskriver sig litet grann som
pojkflicka har insett riskerna som hon formulerar på följande
sätt: ”Nu spelar jag inte med killarna längre. Det blev för tufft
för de växer, de har större ben, de har hårdare kroppar och
skulle jag bli tacklad av en sådan skulle jag gå av på mitten.”

STEGET IN PÅ ARBETSMARKNADEN
För alla ungdomarna i materialet hägrar arbetslivet.
Praoperioderna dyker upp i flera berättelser som det
första tillfället de fått känna på ett riktigt arbete. I
sökandet efter arbete visar dessa ungdomar stor påhittighet. De tar egna initiativ, tar hjälp av kompisar,
kompisars kontakter, grannar, släktingar som bäddar
för dem och öppnar dörrar.
”Jag var inne på ett café och frågade ifall jag fick jobba där. Sen
dröjde det någon vecka sen ringde dom och sa att jag skulle
börja.”
”Det var en kompis då som jag hade som hade börjat på jobbet. Så tyckte hon att jag pratade mycket och att jag var framåt
så sa hon till sin chef att hon hade en tjej som pratade mycket
och då fick jag åka dit och då fick jag utbildning på en gång.”
”Min systers kille jobbar på företaget, så där får jag praktik
om jag vill.”
”Jag kände han som äger firman.Sedan sommarjobbade jag
där i två veckor.”
”Jag fick jobbet genom en kompis, min bästis, hans mamma
är chef där.”
”Min farsa jobbar där. Han frågade bara och det var inga
problem alls.”
”Det var en jag träffade.Han kände en assistent. Då ringde
vi till honom och fick en tid att ringa till henne och hon sade
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att jag kunde få en plats på avdelningen. Jag var där i fyra
veckor och det är tre kvar. Det är jättekul.”
”Det var när vi köpte hundarna, hennes kompis har ett pensionat. Det var så jag fick reda på det. Sedan har jag pratat med
henne. Jag börjar jobba nästa vecka, så det blir skönt.”
”Jag kan tänka mig det mesta. Bara man tjänar litet pengar.
Plocka upp varor i en Ica-affär eller ja, i princip det mesta.
Mormor kan fixa in mig. Hon är pensionär nu men hon har
många kontakter.”
”Det var min morbror, han jobbar på lagret där, han kom
med idén att jag kunde praktisera där eftersom han har jobbat
där och jag känner chefen lite sedan tidigare.”
”Jag hade en kompis, en tjej på min avdelning på sjukhuset
som gjorde praktik också, så jag ringde henne och frågade, så
det gick bra.”
”Det var ju mest mina föräldrar som hade snackat med grannen då och sen så kom hon in en dag och sa att ”nu är det dags
att sätta på sig arbetskläderna.”

VAD VILL JAG GÖRA, VAD VILL JAG BLI
Även om de flesta av ungdomarna visar stor villrådighet inför valet till gymnasiet har alla med några få undantag en bild av vad de vill bli och göra i framtiden.
Den bild de målar upp av drömjobbet blir tydligare och
mera utmejslad ju länge intervjun framskrider. Inspirationen kan vara föräldrar och släkten och kompisar
men oftast är det kontakterna med arbetslivet som
påverkat.
Anna tvekar inte en sekund: ”Jag har varit väldigt inställd på att
jag ska gå sjuksköterskelinjen eftersom min moster har gjort
det och sen så har hon berättat lite om det och så har jag bli55
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vit litet intresserad av det. Jag vill nog bli barnmorska kanske
eller sjukgymnast.”
Ronny är lika säker på vad han vill bli: ”Jag vill bli snickare,
jobba på ett bygge som farsan, bygga grunder till hus och
hjälpa till att bestämma hur det ska bli. Om jag kommer in på
bygg i höst kommer jag att ge järnet.” Men Ronny överväger
också starkt en helt annan karriär än studier och arbete. Förebilden är fadern som varit duktig fotbollspelare. Men Ronny
vill gå längre än så, i valet mellan att satsa på arbete och familj
och fotbollen kan han tänka sig att helhjärtat satsa på en fotbollskarriär. ”Om jag kommer till Allsvenskan och blir kvar
där då blir det ett lätt val, då väljer jag fotbollen framför flickvännen.”
Gustav verkar lika säker på sin inriktning och för honom är
det industri som hägrar: ”Jag har en kompis som går där sista
året. Han säger att det är bra lokaler och bra lärare. Man får
svetsa och resa som montör. Min mammas kille är svetsare.”
För Ture gäller Bygg och han är också ganska säker på vad
han vill specialisera sig på inom branschen: ”Jag kände en som
gick på Bygg här på skolan som blev murare sedan och han
trivdes bra med det och det får jag prova på nu på Bygg.”
För Andreas börjar bilden klarna allt mer mycket på grund av
positiva erfarenheter från ett jobb inom försäljarbranschen som
han först haft på fritiden och nu gått över till helt. ”Det lutar
starkt åt försäljning. Det har ju funkat bra hittills. Jag tror jag är
bra på att få kunden att känna att dom har ett behov av just den
varan. Det är utmanande. Mitt yrke ska vara utmanande. Det
ska vara någonting som man har framför sig och ska bestiga.”
Elsa har mycket genomtänkta planer för vad hon vill bli.
”Jag hade framtiden utstakad redan i högstadiet. Det var ekonomi. Jag hade tänkt att bli revisor. Det är min företagsekonomilärare som jag har nu som är revisor som har inspirerat
mig.” Men Elsas erfarenheter redan nu gör att hon ändå lägger
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till ”Man får väl se hur det blir liksom, det kan ju ändra sig
hur mycket som helst”.
Jonas har skrivande som sitt stora intresse. För honom är det
journalistbanan som hägrar. ”Jag har bara ett mål, det är det jag
försöker, men jag skall inte säcka ihop, jag ska försöka kämpa
till det yttersta.”
För Mari är det heller ingen tvekan: ”Jag är intresserad av
film, det största intresset i mitt liv. Det började när jag var nio
år, jag var väldigt intresserad av foton. Jag ville bli fotograf då.
Det har följt med hela tiden. Det har utvecklats mer nu till
film, sedan jag kom in på det här praktikjobbet.”
För Sara som haft en vinglig tid på gymnasiet finns ännu
inget riktigt fokus, men praktikerfarenheterna får henne att
luta alltmer mot handel och ekonomi gärna i kombination
med mode och kläder. ”Jag ska gå Praktikprogrammet i höst.
Vi ska gå efter en uppläggningsplan inom handel.”
Niklas vill ägna sig åt något som förenar hans musikintresse,
estetiska intresse och teknikintresset: ”Jag känner att skolan
står i vägen för det här jag vill kunna. Varken trummorna, regissör eller datorn har kommit från skolan. Ingen av dom här
drömmarna har ju kommit från skolan, inte vad jag kan
komma på i alla fall.”
På frågan varför just Hotell- och restaurang är särskilt kul
svarar Ari: ”Det är som att man jobbar liksom. Det är bort från
lektionerna, bort från pappersarbete, bort från allt, det är bara
stekpanna och mat liksom. Det är skönt, det är som hemma,
du lagar mat och sen är du med vänner samtidigt som du lagar
mat, du skojar och så där. Det är kul.
För Karin som först velat bli läkare men nu svängt och börjat på Omvårdnad är det de egna kontakterna med sjukvården
som fällt utslaget. ”Mina egna upplevelser som patient har fått
mig att tänka, det vill jag också ta reda på, det vill jag också
göra. Dom positiva upplevelserna jag har fått, vill jag ge igen.”
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För Lisa som hoppat av Samhällsprogrammet har bilden av
vad hon vill bli klarnat betydligt: ”Nu har jag klart för mig att
jag inte vill sitta och skriva och läsa och så. Jag är intresserad av
att göra praktiska saker. Därför har jag sökt Energi, Bygg och
El till hösten. I skolan blir man hela tiden tillsagd vad man ska
göra och det ska hända under den tiden och så. Här på arbetsplatsen kommer det in nytt folk och nya grejer som man
ska göra och man får arbeta med händerna, i skolan får man
bara läsa och skriva.”
För Klas lutar det starkt åt servicebranschen. Det som gjorde
att han fått upp ögonen för detta är de erfarenheter han fått
från att ha jobbat i en affär: ”Det är ett arbete men samtidigt
lär man sig något hela tiden. Det är någonstans allt jag strävat
efter, tyckt att det var kul på fritiden, så det känns som en fritid också. Jag pratar om min egen erfarenhet när en kund vill
veta om en pryl, då pratar jag om mitt eget intresse och min fritid. Här tycker jag att jag har ett ansvar och vill sköta mitt
jobb.”
Petter vill börja på ortens industri så fort som möjligt. Hans
inställning till arbetet kan närmast beskrivas som laid back:
”Dom säger att det är skönt där på industrin. Det är inte ofta
man så att säga får slita stjärten av sig., inte så där stress och arbete hela tiden.”
Per funderar på att försöka hitta ett jobb och hoppa av skolan helt. Strategin är att i likhet med några kompisar som hoppat av börja praoa på ett jobb och lära sig vartefter han jobbar
där. ”Jag känner en som har jobbat som lärling på ett snickeri
och när han har jobbat ett antal timmar får han göra ett snickarprov och om han klarar det kan han byta jobb också.”
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HUR BLIR MIN FRAMTID?
Intervjuerna avslutades med några frågor om hur ungdomarna ser på sig själva cirka tio år fram i tiden. Hur
är deras tillvaro i stort då, vad gör dom, var bor dom,
har dom familj och barn osv. Det är överlag mycket positiva framtidsskildringar som träder fram i berättelserna. Ett tema som går igen i flera berättelser är att
man inte vill upprepa samma misstag som föräldrarna.
Klas säger: ”Jag vill inte göra om samma misstag och inte riktigt kunna hålla ihop familjen.”
Sara uttrycker samma sak ännu tydligare. ”Jag skulle aldrig
bråka om barnen, om det skulle vara så att jag och pappan
skulle skiljas och jag skulle aldrig bråka om pengar och jag
skulle aldrig utsätta mina barn för något sådant för jag vet själv
hur det är och man mår inte så bra.”
Ari vill inte bo på den ort där han är nu för det är för mycket
problem där och han vill inte att barnen ska växa upp där:
”Min lillebror är man ju orolig för. Jag älskar honom och man
vill inte att det ska hända honom någonting, förstår du.”
Anna vill leva ett annat liv än föräldrarna ”Jag tänker fylla
upp mitt liv mer än vad dom gör.”
Elsa formulerar sig i samma riktning men i mer revanschistiska
termer: ”Det är inte nån i min släkt som har liksom lyckats extremt. Om jag går högskolan så har jag liksom högsta utbildningen i min familj så det känns som det är målet man siktar på.”
Även Mari har ambitionen att komma längre än familjen:
”Jag tänker: vill man bli någon som jobbar på Konsum eller
vill man bli något högre. Mina systrar har tyckt att det var tråkigt att plugga, så har de inte så jättebra jobb heller. Jag har
alltid känt att jag vill ha en högre utbildning än vad nästan
hela min familj har.”
Summerar man hur ungdomarna ser på fortsatt utbildning
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och jobb är det endast fem av de 16 eleverna som överväger
högskola eller fortsatt utbildning på komvux. Sara är allra tydligast på denna punkt: ”Kommer man inte ens igenom högstadiet är det ingen idé att gå upp till universitetet heller.”
Den allra sista frågan under intervjun handlade om de
vidare framtidsutsikterna, om ungdomarna ser framtiden hoppfullt eller om de ser några törnen på vägen.
Som framgår av svaren ter sig framtiden ljus och förhoppningsfull för alla, samtidigt som det hos några
också finns en realism i tankarna om framtiden som
tyder på att dom egna erfarenheterna av livet och skolan redan satt sina spår.
Klas säger: ”Mitt mål slutar med att jag skapar någonting, ett
eget hus att inreda och göra precis det jag vill. Och sedan jobba
och hjälpa andra med deras drömmar, kanske som arkitekt,
måla upp andras hus och deras lösningar. Sedan kommer den
realistiska eftertanken: ’Just nu tycker jag det är kul att vara i
servicebranschen också’.”
I Tures huvud tävlar framtiden som polis med framtiden
som byggare”. Det är många som säger att jag skulle passa till
polis, att jag är ordningssam och sköter tider och så, men det
är mest bygg jag är inställd på.” Sedan funderar han en stund
extra och säger: ”Men det kanske går att bli polis och sedan
jobba extra inom bygg också.”
För Bengt överväger realismen i framtidsbilden: ”Jag har förmodligen ett medelklassyrke och bor i nån medelstor stad kanske. Jag tror det, i och med att jag inte har så höga krav på att
allt ska vara perfekt och så där och då är ju det lilla ändå ganska
bra liksom.”
Ari har helt släppt det realistiska perspektivet på sin framtid
och säger med stor entusiasm: ”Jag ska bo i ett stort och fint
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hus med många badrum. Det ska vara lyxigt, det ska vara fint.
Man lever bara en gång.” På frågan om han tror att det går att
förverkliga det säger han: ”Om du vill så går det, bara du vill,
du får aldrig ge upp.”
Även Per målar upp sin framtidsbild i ljusa färger: ”Jag vill
tjäna litet pengar och köpa lite skojiga saker, crossar och snöskoter och vattenskoter. Sedan kan man starta och ha familj. Som
det ser ut nu kommer jag inte att leva rikt men jag kommer att
ha pengar så jag klarar mig och det kommer att bli över.”
Petter vill skjuta upp familjebildningen kring runt trettio.
”Då har man fått upp allt man behöver, hus, bil och allt det
där, då är det bara ungar man behöver lägga ut pengar på –
inget annat. Då är det störst chans att man har det perfekt. Så
att man har råd att roa sig lite också.”
Elsa målar upp sin framtidsbild på följande sätt:”Min dröm
är att gå ifrån jobbet och känna att nu är jag fri, att nu är jag
från det och sen när man går dit så är man där igen. I skolan
känns det som att det gnager i bakhuvet hela tiden och säger
att ’ja, du har glömt att göra läxan’.”
För Sara har de egna upplevelserna under uppväxten satt sina
spår och präglar hur hon ser på sin egen framtid: ”Det är viktigt att man räcker till för allt man ska ha tid för. Jag vet vad
det innebär att bli undanskuffad och inte få den uppmärksamhet man behöver. Om man har barn måste man anpassa sig
efter det. Man måste ha fasta arbetstider och kunna se till barnens bästa också.”
Anna vill också göra något annat av sitt liv än det hon har
upplevt under uppväxten: ”Jag har tagit för mig av erfarenheter och jag tänker inte göra samma saker som mina föräldrar.
Jag kommer att göra så som jag skulle vilja ha det. Jag känner
att jag är litet mer vuxen än vissa andra i min klass i varje fall.”
Mari vill bort från den norrländska ort där hon bott i hela
sitt liv och drömmer om ett helt annat liv: ”Jag har aldrig velat
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bo här och jag ska flytta så fort jag går ur skolan. När jag reser
bort från staden köper jag, det finns inte så mycket köpmöjligheter här. Jag tror jag och min pojkvän kommer att bo i
Stockholm och vi har köpt ett hus som ligger lite utanför. Man
kanske shoppar, gör lite reklam, lite film.”
Ronny känner sig rotad i sin norrländska hembygd, men det
är en sak som skulle få honom att flytta och det är fotbollen:
”Det är så kort säsong här uppe. Här kan du spela från april till
november, sen är det slut. Man får ju ingen träning. Blir jag
kvar i serien fyran eller femman bor jag troligtvis kvar här, blir
det divison 1 då drar jag. Det är det som får avgöra.”
Jonas som har författardrömmar utvecklar detta ytterligare i
sin framtidsvision: ”Det är en dröm att ha en egen tidning, ja
den absoluta framtiden. Ja, man måste ha en dröm. Om du
inte har en dröm är ditt liv bortkastat, det kan ta dig vart du
vill.”
Karin har samma klara framtidsbild: ”När jag var i gymnasiet var det så mycket att välja på, men nu är jag säker på vad
jag vill göra. Jag vill jobba med människor och hjälpa, det är
det jag vill.”
Niklas kretsar under samtalet mycket kring sitt musikintresse
och intresset för teknik men så plötsligt lyser han upp och
säger: ”Det jag har drömt om faktiskt, det är att bli en riktigt
duktig regissör.” Sedan säger han litet ursäktande: ”Men det
har ju inte kommit med skolan på nåt sätt, det här med regissör, utan det har varit fritidsintressen.”
Gustav som alltid är kortfattad svarar på sitt typiska sätt:
”Ha ett bra jobb, hus, familj, barn.” Enklare än så kan inte en
framtidsvision uttryckas.
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6. SAMMANFATTNING
BAGAGET
Berättelserna visar att flera, i förhållande till den statistiska genomsnittsbilden av dagen gymnasieungdomar, har ett tungt
bagage att bära på genom skolan: skilsmässa, styvsyskon, flyttning till nya platser och skolor, sjukdomar och dödsfall inom
familjen.
Den sammanfattande bilden är att ingen har knäckts av
detta. Snarare har erfarenheterna under uppväxten gjort ungdomarna starka och självständiga. I stället för den vanliga
trygghetsstrategin, att bädda för sig (safe-fail), har flera tillägnat sig goda överlevnadsstrategier, att pröva vingarna ute i
arbetslivet och rusta sig för det okända (fail-safe). Om de här
eleverna inte har skolan som sin hemmaplan, vilket, med några
få undantag, tydligt framgår i berättelserna, finns där en annan
arena som i flera berättelser är fylld med engagemang och mening och det är idrotten. Hur ska man förstå detta? Kanske
utgör idrotten en kompensatorisk sfär där rangordningen och
umgängeskoderna är annorlunda än i skolan På den idrotts65

liga arenan mäts och vägs man på ett helt annat sätt, i mer
öppna samförståndsprocesser, även om det kan gå tufft till
ibland. Sociologen Johan Asplund talar i en av sina böcker om
”fria nyttigheter” och menar med det allt vi gör ”med liv och
lust” utanför den genomreglerade tillvaron. De idrottsaktiviteter som de här ungdomarna ägnar sig åt kan definitivt räknas hit. Ari uttrycker detta kanske bäst av alla: ”När jag slår på
boxbollen i träningslokalen, då kan jag ge järnet så att svetten
ryker. Det händer aldrig i skolan.”

HJÄLPARNA
Bland hjälparna finns familjen och släkten, studie- och yrkesvägledarna, grannar, kompisar, pojk- och flickvännen.
Trots mer trassliga familjeförhållanden än vad andra ungdomar möter, existerar fungerande stödstrukturer i ungdomarnas
närhet och dessa sätts uppenbarligen i spel i krissituationer.
Även om mamma och pappa inte kan, inte orkar eller finns
på en annan ort långt borta, finns för flera av ungdomarna
mor- eller farföräldrarna som ”den trygga hamnen”. Jag kan
inte motstå att citera Ronnys förtjusta skildring av samvaron
med morfar och mormor: ”Om vi vaknar 11 på en lördag så är
det färdigdukat med renskav och lingonsylt. Det finns det inget
som slår.” Mobiliseringsgraden i nätverken tycks för dessa ungdomar vara mycket god.
Även om flera elevers skildringar av de vuxna på skolan har
en uppskattande ton, beskrivs skolans ledning och lärarna sällan på ett sätt som för tankarna till hjälpare i denna nära mening. Undantagen är syv-personalen och i något fall kurator.
En annan iakttagelse är att föräldrarna i liten grad ”lägger
sig i” sitt barns ställningstagande att avbryta sina gymnasiestudier. Det finns få utsagor i materialet som tyder på att föräldrarna ”puschar på” sitt barn i någon bestämd riktning. Man
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överlåter i stället till barnet att fatta sitt eget beslut. Hur kan
man förstå detta? En förklaring kan vara att flertalet av de här
ungdomarnas föräldrar har låg utbildning och att det inte finns
någon studietradition i hemmen. Det är snarast så att man ger
barnets beslut att avbryta sitt ”tysta godkännande” i förhoppningen om att barnet säkert får det bättre i ett ”riktigt” arbete
än att fortsätta studera med osäkra framtidutsikter. Högskola
och långa studier är fjärran för många av dessa föräldrar. Dock
finns några undantag, fast i det omvända perspektivet. För två
av flickorna hägrar utsikten att vara den första i familjen som
har högskoleutbildning.

KÄPPAR I HJULET
Ett tema som kommer igen i flera av berättelserna är de tuffare
kraven och det hårdare tempo som gymnasiestudierna innebär, jämfört med grundskolan. Man skulle kunna tala om
”gymnasiechocken”. Denna drabbar säkert i olika grad alla som
börjar på gymnasiet, men för den här gruppen sätter mötet
med gymnasiestudierna igång en kris som för många är det
första steget till avhopp.
Av uttalandena att döma fungerar skolans traditionella arbetssätt med långa arbetspass och mycket stillasittande dåligt
för många av de här ungdomarna. Bristen på observans från
de vuxnas sida och frånvaron av tidiga, förebyggande insatser
träder också fram tydligt. De här ungdomarna tycks vara utlämnade åt sig själva i hög grad. Med Studie- och yrkesvägledarna lyckas de etablera en god och i flera fall hållbar kontakt,
men stödinsatserna kommer in alldeles för sent, när ungdomarna redan fattat sina beslut. Insatserna blir därför gärna reaktiva, att snabbt hitta en lösning, i stället för proaktiva, att i
ett tidigt skede fånga upp de signaler som ungdomarna skickar.
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ARBETSLIVET
Det mest solida resultatet i denna studie är de genomgående
positiva erfarenheter ungdomarna har av sina kontaker med
arbetslivet. Detta gäller oavsett i vilken bransch eller på vilken
arbetsplats de hamnat. I sina berättelser om genomförda eller
pågående praktikarbeten och anställningar kommer ofta jämförelser med skolan. Här skulle jag önska att läsaren fick ta del
av de inspelade samtalen. När t.ex. Bengt berättar om sina erfarenheter från den arbetsplats han är på nu blir tonläget och
hela hans rörelsemönster helt annorlunda än när han talar om
sin gymnasietid. Man erfar mycket konkret hur han har rest
sig, fått självförtroende och självrespekt. Det riktigt lyser i ögonen när han talar om den uppmuntran han fått från sin chef.
Jag kan ge många fler exempel på samma sak. Det är svårt att
riktigt sätta fingret på vad det är som gör skillnad, men arbetskamraterna har stor betydelse och friheten från tvånget,
schemat och läxorna i skolan. Jag kan jobba 12 timmar i sträck,
säger Sara, bara jag slipper vara i skolan.

UTSIKTERNA
Framtidsbilderna och drömmarna om framtida boende, jobb
och familj är övervägande ljusa. Samtidigt finns en realism i
berättelserna som tyder på att man inte tar någonting för givet.
Intressant är att ingen för fram att arbetslösheten är ett hot.
Ingen tror att heller att den egna ekonomin kommer att utgöra något problem i framtiden. Att det finns en större värld
utanför mig själv, som innehåller många problem, lyser nästan
helt med sin frånvaro i berättelserna. Den skymtar något i Aris
berättelse när han talar om det ökande våldet på hemorten och
rädslan för att hans lillebror ska råka illa ut.
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6. NÅGRA AVSLUTANDE
REFLEKTIONER
En läsning av de valda citaten från intervjuerna kan ge intrycket av att studieavbrytarna framställs i alltför positiv dager
i förhållande till skolans ledning och lärarna. På denna punkt
vill jag ge följande kommentar.
En viktig forskaretisk princip är neutralitet, att inte ta någons parti. I denna studie är forskarens uppgift att förstå, så
långt detta är möjligt, de strukturer, sammanhang och bakomliggande faktorer, som får en ungdom att ta beslutet att
avbryta sina gymnasiestudier. När eleverna kommenterar sin
skola och sina lärare är det skolan som system, snarare än de
enskilda individer som verkar inom skolan, som det är intressant att reflektera över. Gymnasieskolan har ett uppdrag att
lotsa eleverna genom studierna med godkända resultat, helst
utan fördröjningar. Utifrån uppdraget måste varje studieavbrott betraktas som ett misslyckande. När detta ändå händer,
uppstår den intressanta frågan om det är de enskilda ledare och
lärare som verkar inom skolan eller om det är institutionen,
systemet skolan, som misslyckas.
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Det är emellertid lätt att som ansvarig lärare för en grupp elever se avbrottet som ett personligt misslyckande. Varför har jag
inte klarat av att hålla kvar den här eleven i gymnasiet? Om
man känner så, vilket är högst troligt, är det också naturligt att
man vill omtolka problemet och söka orsakerna utanför den
arena inom vilken man själv som lärare har ansvaret, alltså den
egna undervisningen, och därmed lägga ansvarsbördan någon
annanstans. När eleverna i detta material berättar om sina lärare
får man intrycket att dessa inte riktigt vill kännas vid den avbrottskarriär som eleven är på väg att inleda. Reaktionen blir i
stället ”vänta och se” eller ”lägg på ett kol”. När avbrottet sedan
blir ofrånkomligt säger man ”Ja, det var ju synd att du måste
sluta”. Man viker undan och vill inte riktigt gå i clinch med
problemet, då det skulle ställa en själv och den egna undervisningen i sämre dager. Ett annat angreppssätt skulle vara att se
systemiskt på problemet och fundera över vilka ordningar, rutiner och normer på skolan som får en nyanländ, nyfiken elev
att så snabbt tappa lusten och motivationen. Detta förutsätter
emellertid att man träder närmare eleven och verkligen tar reda
på vad som är stötestenen. Å andra sidan finns det också hos eleverna en tendens att personifiera problemen, att se enskilda lärare som boven i dramat. Förmågan att lyfta blicken utanför
det egna jaget och se de vidare sammanhangen runt den egna
problematiken är heller inte särskilt stor hos eleverna.
Att döma av elevcitaten ovan får SYV-funktionärarna på skolan en intressant, neutraliserande och dämpande roll i detta
sammanhang. När SYV tagit över ärendet försvinner problemet lite grann bort från lärarnas horisont. Det förekommer
sett utifrån elevernas uttalanden förvånansvärt litet samverkan
mellan SYV och de ansvariga lärarna. SYV-expeditionen fungerar som en egen liten verkstad inom skolans väggar. Förekommer samverkan är det med skolledningen, föräldrar och
aktörer utanför skolan.
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Det som lyser igenom allra tydligast i materialet är den
skarpa kontrast som eleverna upplever mellan livet i skolan och
den värld de möter ute i arbetslivet. Hur kan det vara så? Skolan är ju också en arbetsplats, en del av arbetslivet. En antydan
till svar på denna fråga är Aris reflektion: ”Det är allvarligare
här på arbetsplatsen. I skolan när man är ute på rast, är det
bara skoj. På arbetsplatsen jobbar man för nånting, för att tjäna
pengar och så. Fastän skolan ska vara en arbetsplats är det mer
som en lekstuga. Jag har kommit över det här med lekstugan.”
Det Ari vill säga är att skolan inte är ”på riktigt” jämfört med
arbetslivet. För ungdomarna i denna undersökning som tidigt
fått känna på det ”riktiga” livet, sköta sig själv när föräldrarna
är borta, ta hand om småsyskon, tjäna egna pengar osv., upplevs kontrasten, skolan som ”lekstuga”, särskilt tydligt. Kan det
också vara så att skolans ”ordningar” med schema, närvarokontroll och läxor, där det mesta som handlar om det verkliga
livet skjuts på framtiden, blir särskilt påfrestande för dessa ungdomar som tidigt fått ta ansvar och sköta sig själva? Detta stämmer i så fall bra med den forskning som visar att skolans system
med uppskjuten behovstillfredsställelse, att inte få känna sig
nyttig ”här och nu”, passar arbetarbarnen särskilt illa.
En vanlig fråga som brukar ställas till den som utfört en
undersökning är om det är något i resultaten som förvånar eller
överraskar. Jag skulle otvetydigt svara ja på frågan och peka på två
oväntade saker som särskilt sticker ut i resultatbilden. Det ena är
den stora betydelse de informella nätverken som familj, släkt och
grannar förefaller ha i förhållande till de officiella nätverken, som
skolledning, lärare, SYV-personal och skolans stödinsatser i olika
former. När skolans försök att ordna praktikplats misslyckas träder någon i familjen eller någon släkting eller en granne in och
fixar och ordnar som i Pers fall när han säger: ”SYO skulle hjälpa
mig. Han hade kontakt med en affär och så skulle de ringa upp
och så har de inte gjort det. Men mormor kan säkert fixa in mig,
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hon är pensionär nu, men hon har många kontakter.” Det finns
i materialet många fler exempel på samma sak.
Här kan det vara på sin plats med en mer övergripande reflektion. Det hävdas ganska allmänt, inte minst från politikers
sida, att arbetsmarknaden är ”stängd” för alla som inte har mer
än grundskoleutbildning. De här ungdomarnas erfarenheter
visar att detta långt ifrån stämmer. Det har varit förvånansvärt
lätt för dessa ungdomar att få in en fot på en arbetsplats och
sedan också få erbjudande om att stanna kvar. Detta skulle givetvis inte ha gått utan grannar, kompisens föräldrar och deras
grannar eller någon förbindelse, om än tillfällig, som lovat att
höra sig för efter en praktikplats eller ett jobb.
Den andra överraskningen handlar om ungdomarnas stora
idrottsengagemang. Även här finns en utbredd föreställning
om att studieavbrott riskerar att leda till att ungdomarna hamnar i ”riskzonen”, blir stillasittande, fastnar vid datorn eller
löper risk att komma i kontakt med droger och falla in i en allmänt ”slapp” livsföring. I detta material på 16 ungdomar finns
inte ett enda exempel på att så skulle vara fallet. Tvärtom är
dessa ungdomar mycket måna om att hålla sig i trim. I vissa fall
kan idrottsengagemanget rentav bli så överdrivet att de riskerar att dra på sig skador som försvårar för den fortsatta skolgången. Datorengagemanget är mycket måttligt och när de
talar om umgänget med kompisar är det oftast i samband med
idrotten, på gymet, i boxningslokalen eller på fotbollsplanen.
Så till sist en avslutande reflektion: Vad kan denna lilla studie säga den gymnasieutredning som nu funderar på hur den
framtida gymnasieskolan ska utformas? Flera av iakttagelserna
är känd materia. De ojämlika förutsättningarna beroende på
klass, kön och bakgrund vid inträdet till gymnasiet och den
snedfördelning i chanser detta medför, kan ingen enskild skolreform råda bot på. Det handlar om strukturella frågor som
måste angripas med helt andra medel. Frågorna runt avhoppen
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behöver snarare bli mer pragmatiska, vad kan göras här och nu
och i det lilla, för att påfrestningarna inte ska bli alltför stora
för de elever som har sämre förutsättningar att fullfölja gymnasieskolan. Det är frågor som bäst kan lösas på den lokala
nivån.
Den här undersökningen pekar emellertid mot en frågeställning som det finns all anledning att beakta i utredarens fortsatta arbete. Frågan handlar om optimering eller satisfiering.
Optimeringsstrategin går ut på att söka det bästa och mesta (det
optimala) för alla elever. Problemet med detta tänkande, som
innehåller en fin tanke, är att det lätt kan slå över i ett mängdproblem: Hur ska vi fylla gymnasieskolan med så många ämnen
och så mycket innehåll som möjligt? Så snart det blir fråga om
att reducera tiden, minska på något innehåll eller plocka bort
något ämne går debattens vågor höga och man fastnar i oändliga diskussioner. I det läget kan det vara klokt att definiera om
hela problemet och låta ljuset falla från ett annat håll. Alternativet är satisfieringsstrategin som handlar om frågan: Vad är tillräcklig kunskap för att eleverna ska nå sina mål? När har man
pluggat tillräckligt mycket för att klara livet och ett hyfsat arbete? I vilka jobb och verksamheter i dagens samhälle, där servicesektorn sysselsätter en betydande del av arbetskraften, är
fullgjord gymnasieskola fullt tillräcklig, eller kanske mer än tillräcklig, som grund? Den här undersökningen ger en hel del
stöd för det senare tänkandet. Niklas som suttit länge och plitat på sin CV när han sökte jobb fick höra, när han frågade om
han skulle ta med sitt CV: ”Nja, det är inte så nödvändigt, vi tar
nog med dig i vilket fall som helst.” Bengt är inne på samma sak
när han säger: ”Det handlar mest om att vara frimodig och inte
släppa iväg kunderna så lätt heller. Om man står på sig själv och
inte släpper iväg kunderna så går det ju bra, det har man
märkt.”
2005 genomförde Skolverket en utvärdering av gymnasie75

skolan utifrån mottagarnas perspektiv (8). Arbetsledare och lärare på högskolor fick bedöma de gymnasieutbildades färdigheter. Bl.a. fick de frågor om olika rekryteringssätt. Störst
betydelse hade kännedom om personen genom praktik eller arbetsförlagd utbildning (APU). Minst betydelse hade annonsering medan rekommendationer från någon redan anställd eller
från annan person intog mellanpositioner. Bland arbetsledare
som tillfrågades om betydelsen av att ha genomgått en bestämd
gymnasieutbildning ansåg hälften att detta inte var avgörande
för att rekrytera. Av dessa uppgav hälften, dvs. var fjärde av alla
arbetsledare, att inte heller slutbetyg var avgörande för rekrytering till industrin. Utvärderingen visade också på betydande
skillnader mellan sektorerna. Inom privat verksamhet erbjöds
var tredje ung medarbetare eller 36 procent en fast anställning
medan bara var elfte eller 9 procent kunde påräkna fast anställning inom offentlig verksamhet.
Att noga analysera när och i vilka sammanhang en viss mängd
av utbildning är tillräcklig och vad denna utbildning i så fall
skulle bestå av för komponenter, öppnar för helt nya handlingsalternativ när det gäller att utforma en ny gymnasieskola.

tid och ett närstudium av varje yttrande för att utröna också
vad som ligger bakom svaren, det som bara antyds eller det
som inte sägs rakt ut men som ändå menas. Att genomföra
detta på ett statistiskt godtagbart material är helt ogörligt och
skulle dessutom sakna mening. Det är inte hur många individer som säger en sak som är intressant, utan hur en enskild individs handlande kan förstås som är studiens huvudfokus. Vad
vi sedan gör med den eventuella ökade förståelse som studien
genererar är en helt annan sak. Kanske kan den ge ett tillskott
till det övriga vetande vi har om fenomenet i fråga bl.a. genom
statistiska studier.

EN AVSLUTANDE KOMMENTAR OM METOD
En fråga som säkert kommer att riktas till denna studie är hur
det går att dra dessa slutsatser från ett så litet material som 16
elever. Är det möjligt att generalisera från ett så magert underlag? Svaret är mycket enkelt. Syftet är inte att generalisera utan
att förstå! En kvalitativ studie baserad på ett fåtal individer,
utgår från helt andra validitetskriterier än en statistisk undersökning. I denna undersökning, som är utpräglat kvalitativ, är
syftet att förstå de ofta mycket komplexa sammanhang som
ligger bakom en ung människas beslut att avbryta sina gymnasiestudier. Detta kräver stor varsamhet i frågandet, gott om
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9. BILAGOR
1. BREV TILL REKTOR
SKOLVERKET
Avd för läroplansfrågor
Oscar Öquist

2007-01-29

Till rektor
x-gymnasiet
Inför den förestående reformeringen av gymnasieutbildningen
är det angeläget att öka kunskapsbasen när det gäller elevernas
gymnasieval och studiekarriär.
Med detta syfte har Skolverket i samverkan med Sveriges
kommuner och landsting inlett ett projekt för att kartlägga
arten och förekomsten av programbyten, studieuppehåll och
studieavbrott. En av delstudierna syftar till att närmare studera
orsakerna bakom studieavbrott och byte av studieväg.
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Studien är planerad att genomföras i form av djupintervjuer
med ett urval individer från olika gymnasieprogram som under
innevarande läsår bytt program eller avbrutit sina gymnasiestudier. I ett första steg har vi valt ett antal gymnasieskolor som
tillsammans ger en hygglig representation vad gäller programstruktur och regional placering. Din skola är en av dessa.
Därefter önskar vi komma i kontakt med SYV-ansvarig på skolan för att hitta elever som motsvarar våra kriterier för studieavbrott respektive programbyten. Vi räknar med att intervjua
totalt 20 elever fördelade på åtta gymnasieskolor. Intervjuerna
beräknas pågå mellan 1 och 2 timmar och förslagsvis äga rum
på skolan. Till deltagarna i intervjuundersökningen utgår ersättning och Skolverket står givetvis för eventuella utlägg i samband med genomförandet av intervjuerna.
Inför den fortsatta planeringen önskar jag veta namn, telefon alternativt e-postadress till SYV-ansvarig person på skolan.
Jag kommer därefter att ta kontakt med vederbörande för avtal
om tid för ett samtal. Om möjlighet finns är jag också tacksam
om jag i samband med besöket får en pratstund med skolans
ledning för att resonera om erfarenheterna av och handlingsrutiner kring studieavbrott och programbyten.
Begärda uppgifter sändes enklast till undertecknad per epost oscar.oquist@skolverket.se eller per telefon 08-527 333 34
senast 2007-02-08.

Med vänlig hälsning
Oscar Öquist
Undervisningsråd
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2. BREV TILL DE INTERVJUADE ELEVERNA
Hej !
Jag heter Oscar Öquist och arbetar på Skolverket i Stockholm.
Bland våra arbetsuppgifter detta år ingår att skaffa oss en bild
av orsaker bakom studieavbrott och byte av studieväg. Redan
nu förbereder vi en ny gymnasieskola 2009 och i detta arbete
behövs kunskap om varför vissa elever väntar med att fullfölja
sina gymnasiestudier eller väljer att helt avbryta studierna.
Efter samråd med studie/yrkesvägledarna på din gymnasieskola har jag valt att fråga dig om du vill ställa upp på en intervju som kommer att handla om att byta studieinriktning eller
att avbryta. Jag utgår från att studie/yrkesvägledaren redan
kontaktat dig om detta och vill med det här brevet ge dig litet
närmare information om intervjun. Jag har planerat in träffen
med dig onsdag april kl. … Intervjun kommer att äga rum på
x-gymnasiet (kontakta syvexpeditionen) och pågå mellan en
och två timmar. Om det dyker upp något hinder som gör att
du har svårt att komma denna dag och tidpunkt vill jag att du
kontaktar din studie/yrkesvägledare (xx) på skolan. Det krävs
ingen särskild förberedelse från din sida och för din medverkan
får du en ersättning på 500 kronor. Jag kommer att spela in intervjun på band för att kunna koncentrera mig på samtalet och
slippa anteckna. Du behöver inte känna någon oro för detta då
intervjun sker under full sekretess vilket innebär att du som
enskild person inte kommer att kunna identifieras vare sig i
utskrifter från banden eller i den slutliga rapporten. Banden
kommer dessutom att förstöras när jag genomfört undersökningen. Jag hoppas att du ska tycka att detta är intressant.
Genom att ställa upp bidrar du till att vi får ökad kunskap om
olika hinder som kan finnas för elever att genomföra sina gymnasiestudier och samtidigt hjälper du oss att skapa en så bra
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skola som möjligt för de ungdomar som kommer att påbörja
gymnasiet om några år.

3. FRÅGEMANUAL
Namn

Skola

Tack på förhand !
Oscar Öquist
BAKGRUND

Boendet, syskon etc.

GRUNDSKOLAN

Grundskolan i backspegeln – minns bäst
Skolans krav

VALET TILL GYMNASIET

Vad fick dig att bestämma dig?
Vem påverkade?
TIDEN PÅ GYMNASIET

Hur blev det? Förväntningar – besvikelse, trött på skolan, ej
kommit in på rätt program / förstahandsval, ej meningsfullt.
Vilka kategorier använder resp.
Vad har betytt mest – minst för beslutet av byta/ hoppa av?
Klassen och kamraterna
Skolans arbetssätt och organisation
Lärarens stöd och vägledning
SYV – vägledning, stöd
86

87

Andra resurspersoner på skolan, tillgång till stödundervisning
Betyg, prov och bedömning. Rättvisa och konkurrens
Studietakten, stress
Inflytande
Program och status
Skolans krav och regler, frånvaro
Synen på normalitet och avvikelse

LIVET UTANFÖR SKOLAN

Föräldrarna och familjen (föräldrarnas inställning till skolan,
studier) Syskonens roll
Fritidsintressen, arbete utanför skolan
Resor, nöjen

FRAMTIDEN

Planer på kort och lång sikt (arbete, fortsatta studier, komvux,
folkhögskola)
De många valen
Framtiden – ljus eller mörk
Vad är ett bra jobb för dig
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är frågan som ställdes till 16 ungdomar i Skolverkets
intervjustudie, i vilken de reflekterar över varför det blev
som det blev. Frågan ställdes med anledning av att alltför många elever inte fullföljer sin utbildning. Under det
senaste året har andelen elever som fullföljt gymnasieskolan inom fem år legat mellan 74 och 75 procent.
Det innebär att en fjärdedel – cirka 25 000 elever – i varje
årgång lämnar gymnasieskolan utan att erhålla ett slutbetyg.
Syftet med denna intervjustudie har varit att tränga
bakom statistiken och med djupintervjuer komma elevernas tankar och reflektioner närmare och ge dem en
röst.
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röst.
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