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ABSTRACT 
 

ABSTRACT 

The question of how to motivate young dropouts from high school to take up studying again 

lies at the bottom of this research that has been carried out in collaboration with the county 

administration in Norrbotten. The aim of the research was to chart the attitudes and intentions 

of these young people towards studying. The received knowledge would then be used as a tool 

to put forward propositions of what the school could do to try to stop dropping out and to 

motivate young people to return to the education system. A research method was formed with 

the help of the Theory of Reasoned Action and of the results of different reports. Thirteen 

interviews were made with young people who had dropped out of high school during the 

years of 2002 and 2003 in one smaller and one lager community in the county of Norrbotten. 

The interviews were focused on the participant’s attitude towards school and studying and in 

what respect they had been influenced by their environment in their decision to become 

dropouts.  

 

There were some common factors concerning dropping out of high school, these were the 

individuals attitude towards studying and the individuals thoughts about their environments 

attitudes towards studying. However, the key factors concerning dropping out were individual. 

The key factors about how to motivate young people concerning studying turned out to be 

mainly in the schools treatment of the young people, information from and contact with the 

personnel of the school was considered as important in the interviews. It was therefore 

assumed that an enhanced contact between the personnel of the school and the student could 

cause an increased possibility to influence young people who are considering dropping out of 

high school to continue to study. The young persons own suggestions should be taken into 

consideration followed by an effort from the schools personnel and the young person to 

cooperate. It was also considered important to inform young people who drop out of high 

school about what actions to take in case they want to reassume their studies. 

 

 

 



SAMMANFATTNING 
 

SAMMANFATTNING 

Hur ungdomar kan motiveras till att återuppta sina studier efter avhopp har legat till grund för 

denna undersökning som genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten. Syftet var 

att kartlägga attityder och intentioner vad det gällde studier hos ungdomar som avbrutit sina 

gymnasiestudier. Den erhållna kunskapen kunde sedan användas som ett underlag för att lägga 

fram förslag om vad skolan kunde göra för att försöka förhindra avhopp och motivera unga till 

att återuppta sina studier. En undersökningsmetod utformades med hjälp av Theory of 

Reasoned Action (TRA) av Fishbein och Ajzen, samt olika utredningar. Tretton intervjuer 

genomfördes med ungdomar som hade valt att avbryta sina gymnasiestudier under åren 2002 

och 2003 i en mindre och en större kommun i Norrbotten. Intervjuerna fokuserades på 

ungdomarnas attityd till skolan och studier, samt hur de kunde ha påverkats av omgivningen 

inför beslutet att avbryta studierna.  

 

Vissa gemensamma nämnare fanns för avhopp, dessa var individens attityd till studier samt 

individens tankar om omgivningens attityd till studier. Avgörande faktorer för avhopp var dock 

individuella. Nyckelfaktorer angående hur man kunde motivera ungdomarna till studier visade 

sig till stor del ligga i bemötandet från skolans sida, information från och kontakt med 

skolpersonal togs upp som viktigt i intervjuerna. Det antogs därför att en bättre kontakt mellan 

skolpersonal och elever kan bidra till en ökad möjlighet att påverka ungdomar som funderar på 

att avbryta sina studier till att fortsätta studera. Ungdomens egna förslag bör beaktas för att 

skolpersonal och ungdom därefter tillsammans försöker samarbeta. Det ansågs även viktigt att 

informera ungdomar som avbryter sina studier om hur de skall gå tillväga om de vid ett senare 

tillfälle vill återuppta sina studier.  
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INLEDNING 
 

1 INLEDNING 

Svenska barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolbänken. Gymnasieskolan är 

frivillig och de flesta ungdomar går igenom både grundskolan och gymnasiet1. Regeringens 

huvudmål vad det gäller utbildning är att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas 

av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa2. Detta anses innebära en 

skola som ger alla kunskap och utveckling - en skola där alla elever har rätt och möjlighet till 

framsteg3. Målet för gymnasieskolan är att kvalificera ungdomar för ett deltagande i samhällslivet 

och för ett utvecklande arbetsliv, ungdomar ses därför som en resurs i samhällsutvecklingen.4 Ett av 

regeringens mål när det gäller högre utbildning är att hälften av en årskull ska ha påbörjat en 

högskoleutbildning vid 25 års ålder. En rad olika åtgärder har vidtagits mellan 1998 och 2003 för 

att höja kvaliteten i skolan och ge fler möjlighet till högre utbildning. 2003 presenterades 

regeringens kvalitetsprogram för skolan och Skolverket har fördubblat sin granskning och tillsyn av 

skolorna. Skolan har ett tydligt ansvar att under hela skoltiden informera elever och föräldrar om 

elevens studieutveckling i relation till målen, även elevers rätt till stöd i gymnasieskolan har 

förstärkts.5 Kommunerna är skyldiga att erbjuda gymnasieutbildning, antingen på nationella, 

specialutformade eller individuella program, till och med det första kvartalet då den unge fyller 20 

år6. 

 

1.1 Attityd till studier bland ungdomar 

Majoriteten av ungdomar i åldern 16-19 år planerar att vidareutbilda sig7. Eleverna är mer positiva 

till att gå i skolan idag än för tio år sedan, de är mer nöjda med sina lärare och med den 

undervisning de får8. Trots detta diskuterades det i Skolverkets rapporter, bland annat “Attityder till 

skolan 2000”, nummer 197 och “Efter skolan” nummer 223 att svenska ungdomar är mest kritiska 

                                            
1www.regeringskansliet.se/content/1/c4/07/19/a835aa21.pdf
2 www.regeringen.se/sb/d/5041
3 www.regeringskansliet.se/content/1/c6/01/88/72/a6b03235.pdf  
4 Ibid  
5 Ibid 
6 Sveriges rikes lag, Skollagen (1985:1100) 
7 www.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e58a001ca0d101001cd9c2b60050/De
 _kallar_oss_unga_skarm.pdf 
8 www.skolverket.se/sb/d/203/a/802  
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till skolan jämfört med ungdomar i andra nordiska länder9. En väldigt liten andel av 16-19-

åringarna anser att arbete eller studier ger livet mest mening. Majoriteten av de unga, 73 procent, 

instämmer i att man blir vuxen när man tar ansvar för sina egna beslut och på delad andraplats 

kommer att försörja sig själv och att hitta sin identitet. Endast 13 procent av 16-19 åringarna 

instämmer i att man blir vuxen när man är färdig med sin utbildning. Majoriteten av alla 

informanterna anser att man är vuxen när man ansvarar för sina egna beslut10.  

 

Under 1990-talet har andelen av de elever som påbörjat gymnasieskolan och som fått slutbetyg 

inom tre år minskat från sjuttio procent 1994 till sextiofem procent 1999. En positiv utveckling är, 

enligt en av Skolverkets senaste rapporter, att andelen elever i år 3 som fick slutbetyg ökade från 

sjuttionio procent till åttiotvå procent mellan läsåren 2000/2001 – 2002/2003.11 En bekymmersam 

utveckling är dock att antalet studie- och yrkesvägledare minskade mellan 2000 och 2001 samtidigt 

som antalet elever ökade i gymnasieskolan. Ungdomar i 16-19 årsåldern som befinner sig mellan 

kända sysselsättningsalternativ, det vill säga de som varken jobbar eller studerar, har ökat med hela 

fyrahundra procent, från 7000 till 35000 personer i Sverige under tidsperioden 1990 till 2002. 

Dessa hittar sällan tillbaks till de kända sysselsättningsalternativen via studier12.  

 

1.2 Unga utanför 

2003 tillkallade regeringen en särskild utredare som fick i uppgift att kartlägga och ge närmare 

kunskap om de ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar, arbetar eller söker arbete, 

utredningen fick namnet ”Utredningen om unga utanför”. Enligt utredningen hade ungdomar 

som betraktades som utanför ofta någon form av skolmisslyckande bakom sig. De kan ha blivit 

mobbade i skolan, haft läs- och skrivsvårigheter eller något annat  

problem som ledde till ökande frånvaro och senare avhopp. De hade ofta haft problem under sin 

skolgång och de fick ingen diagnos vilket kunde ha inneburit mer hjälp, har fick klara sig med de 

ordinarie resurser som skolan hade att erbjuda. När de slutligen lämnade skolan var det mycket 

svårt att motivera dem för ytterligare en studieperiod. Det föreföll även finnas ett samband mellan 

                                            
9 Länsstyrelsen i Norrbottens Län, PM kring ”skolfrågor” för ungdomar. Opublicerat manuscript. 
10 www.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e58a001ca0d101001cd9c2b60050/De
 _kallar_oss_unga_skarm.pdf 
11 Skolverket. (2004). Uppföljning av den nationella ungdomspolitiken för år 2001-2003. Stockholm. 
12 www.regeringskansliet.se/content/1/c4/07/19/a835aa21.pdf
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elevers val av studieväg, resultat i gymnasieskolan och föräldrarnas utbildningsnivå. Statistik visade 

att ju högre utbildning föräldrarna till en elev i gymnasieskolan hade, desto bättre betyg hade 

eleven generellt sett13.  

 

Med anledning av gymnasieskolans ansvar att erbjuda alla unga upp till tjugo års ålder en 

gymnasieplats undersökte Skolverket vilka rutiner gymnasieskolorna använde sig av för att hålla 

reda på situationen i kommunen. Skolverket menade att kommunerna hade relativt god kontroll 

på övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Dock verkade det vara svårt att redovisa 

några samlade bilder av vilken sysselsättning ungdomar i åldern 16-20 år som inte gick i 

gymnasieskolan hade, eftersom ett fungerade informationssystem saknades och för att ansvaret för 

att tillhandahålla sådan information inte fanns tydligt nedtecknat i lagstiftningen. En annan kritik 

som Skolverket framförde var att olika kommuner tolkade regelsystemet olika, vilket innebar att 

de erbjöd utbildning på gymnasiet på olika sätt, vissa kommuner erbjöd det kontinuerligt och 

upprepade erbjudandet till alla dem utanför under 20 år, andra gjorde så endast i samband med 

övergången från grundskolan eller vid avbrott i gymnasieskolan. Vissa kommuner saknade rutiner 

för de elever som avbröt studier vid skolor i andra kommuner än hemkommunen. Det fanns ingen 

samlad statistik hos skolpersonalen, men varje fall registreras och dokumenteras, det fanns inga 

resurser att göra en sammanställning. I utredningen ”Utredningen om unga utanför” lades diverse 

förslag fram på vad kommunen kunde göra för dem som inte hade fyllt 20 år. Exempel på dessa 

var att kommunen ordnade en uppsökande organisation som aktivt skulle söka upp och stödja 

varje individ upp till 20 år som inte hade någon känd sysselsättning. Målet för organisationen 

borde ha varit att samtliga unga under 20 år hade en sysselsättning som på bästa sätt bidrog till 

deras personliga utveckling mot framtida etablering på arbetsmarknaden eller gav en god grund för 

fortsatta studier. En majoritet av de unga utanför hade inte kommit igenom grund- och/eller 

gymnasieskolan. Detta faktum ställde stora krav på en fortsatt utveckling av skolans möjligheter; att 

ge alla den utbildning de behövde för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det måste ha 

varit elevens behov som styrde utbildningsinsatserna och inte utbildningsresurserna som styrde 

elevens möjligheter till individuella lösningar. De unga som vid utredning var utanför ansågs 

behöva en mer kompensatoriskt inriktad utbildning som tydligare kunde utgå från den enskilda 

                                            
13 www.regeringskansliet.se/content/1/c4/07/19/a835aa21.pdf   
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individens behov. Forskaren Jonas Olofsson föreslog en utökad satsning på yrkesutbildningar. 

Olofsson befarade att en breddning av gymnasieutbildningen i längden kom till att marginalisera 

en växande grupp unga, som var mer praktiskt lagda.14 Detta var något som även togs upp i 

”Utredningen om unga utanför” där man pekade på att ungdomar som var skoltrötta och hade andra 

komplexa problem kanske behövde en mer yrkesinriktad utbildning då de ofta ville ut på 

arbetsmarknaden så fort som möjligt. Här togs även upp att ungdomarna ofta inte hade läst färdigt 

gymnasiet och att det var väldigt svårt att motivera dem för vidare studier. Skälen till att de inte 

gick igenom gymnasiet varierade men just dessa unga människor ansågs behöva ett extra stöd för 

att komma ut ur sin situation. Här togs även upp att det krävdes en utveckling av skolans 

pedagogik för att passa alla elever för att komma närmare målen om att alla skulle få slutbetyg, en 

fortsatt utveckling av ungas möjligheter att påverka sin utbildning och arbetsmiljö som kunde leda 

till bättre resultat i framtiden.15

 

1.3 Situationen i Norrbotten 

I Skolverkets rapporter, bland annat bland annat “Attityder till skolan 2000”, nr 197 och “Efter 

skolan” nr 223 diskuterades det att nio av fjorton kommuner i Norrbotten låg under rikssnittet år 

2000 när det gällde andelen invånare som fullföljt gymnasieutbildning med slutbetyg. Allt färre 

hade slutbetyg när de fullföljde gymnasieutbildningen, dock var det fler kvinnor än män som 

fullföljde utbildningen och de hade generellt bättre betyg jämfört med männen.16  

 

De kommuner som studerades i denna undersökningen var en större samt en mindre kommun i 

Norrbotten, vilka benämns kommun A respektive kommun B. Enligt en undersökning som 

genomfördes 200317 framkom det att i kommun A samt kommun B var det tre procent av det 

totala antalet elever som efter första året avbröt eller gjorde studieuppehåll. Andelen elever som 

efter första året bytte studieväg var i kommun A fem procent och i kommun B tre procent. 

Andelen invånare, födda 1983, med fullföljd gymnasial utbildning var i kommun A sjuttiofyra 

procent, medan i kommun B hela femton procent lägre, det vill säga femtionio procent. Sjuttio 

procent av kommun A´s invånare, som var 20 år 2003 hade grundläggande behörighet till 

                                            
14 Olofsson, J. (2003)  
15 www.regeringskansliet.se/content/1/c4/07/19/a835aa21.pdf
16 Länsstyrelsen i Norrbottens Län, PM kring ”skolfrågor” för ungdomar. Opublicerat manuscript  
17 www.skolverket.se/fakta/statistik/jamforelsetal/jam04/filer04-1/GymnasieskolanTabell2.xls:  
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universitet och högskola, medan det i kommun B endast visade sig vara drygt hälften (femtiosju 

procent). Knappt hälften av kommunerna A- och B´s invånare (fyrtiosex procent) började 

högskolan inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.18   

 

Statistik som denna har uppmärksammats och Länsstyrelsen i Norrbotten har startat ett 

tillväxtprogram, Norrbottens tillväxtprogram, som sträcker sig över en fyraårsperiod från 2004-

2007. I tillväxtprogrammets handlingsprogram för ungdomsfrågor står det att  

 

Norrbotten är en attraktiv, dynamisk region att arbeta och leva i för unga kvinnor och män. Ett län där 

unga kvinnor och mäns resurser tillvaratas och bidrar till tillväxt och sysselsättning… För att nå 

visionen för handlingsprogrammet är det en nödvändighet att förstå och tolka de tankar, värderingar och 

förutsättningar som unga kvinnor och män har … Ungdomar ska ha så bra förutsättningar som möjligt 

för att finna regionen attraktiv, skapa tillväxt, höja sin kompetens med mera.19

 

En del i detta ansågs ligga i att länets invånare utbildade sig, varför ett intresse fanns från 

Länsstyrelsens sida att få en inblick i hur de som avbröt sina gymnasiestudier tänkte angående 

studier och eventuellt återupptagande av dessa. 

 

1.4 Ungdomens identitet 

Individens syn på sig själv och om denne tycker sig ha makt att kunna påverka sitt liv eller sin 

tillvaro har också betydelse för hur han eller hon agerar. Individer kan ha intern eller extern 

kontroll. Intern kontroll har den individ som anser sig kunna styra och påverka sitt liv, vilket är en 

skyddsfaktor och ett mer gynnsamt förhållningssätt än det externa då individen uppfattar att det är 

andra som styr ens liv, till exempel skolframgång och framtid, och känner att man själv inte har 

makt att påverka sin tillvaro20. I  Lipsey & Derzon (1998), Hawkins mfl (1998), Jessor & Jessor 

(1977), Magnusson & Andersson (1982), Ring (1999) diskuterades det att familj och vänner anses 

vara den viktigaste socialisationsfaktorn för ungdomen näst efter skolan21. Homburger Eriksson 

menade att individens egna uppfattningar om sig själv samt andras uppfattning om en är avgörande 

                                            
18 Ibid  
19 www.tillvaxtinorrbotten.nu/upload/projfiles/Ungdom_ver4.pdf 
20 Lagerberg, D. & Sundelin, C., (2003) 
21 Söderholm Carpelan, K., & Runqist, W. (2000, augusti)  
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vid identitetsbildningen hos tonåringen22 och att ungdomar behöver tid för att skapa sin egen 

identitet utan att val av utbildning hetsas fram23. Individen försöker bedöma sig själv utifrån ”den 

generaliserande andres” ögon, där skolan är av stor betydelse, för att sedan på egen hand avgöra 

vilket yrke som är mest passande24.  

 

1.5 Attityder, intentioner och beteende  

Undersökningen baserades på Martin Fishbein och Icek Ajzens teori om attityder och beteende, 

Theory of Reasoned Action, TRA25.  De menade att det gick att förklara olika typer av beteenden 

genom att referera till ett fåtal koncept som fanns i TRA. Fishbein och Ajzen utgick från att 

människor övervägde följden av sina handlingar innan de bestämde sig för att utföra handlingen 

eller inte. Målsättningen med teorin var att förutsäga och förstå en individs beteende. Första steget 

mot detta var att identifiera och mäta beteendet av intresse. När beteendet definierats kunde man 

ställa sig frågan vad det var som förutsade beteendet. Förutsättningen gjordes att de flesta sociala 

handlingar var viljestyrda och teorin betraktade därför en persons intention att utföra en handling 

som en ”förutsägare” av handlingen. En människa handlade alltså oftast i överensstämmelse med 

sina intentioner.  

 

För att få en mer komplett förståelse av intentioner ansåg Fishbein och Ajzen att det var 

nödvändigt att förklara varför människor hade vissa attityder och subjektiva normer. Enligt TRA 

var attityder en funktion av uppfattningar. En person som antog att utförandet av ett visst beteende 

kom att leda till mestadels positiva följder, kom således att ha en positiv attityd gentemot 

utförandet av beteendet, och tvärtom, om man antog att utförandet av ett beteende kom att leda 

till mestadels negativa följder. De uppfattningar som låg till grund för en persons attityd gentemot 

ett beteende kallades därmed uppfattning om beteende. Subjektiva normer var också en funktion 

av uppfattningar, dock en annan typ av uppfattningar, det ville säga en persons uppfattning om hur 

andra förhöll sig till att denne skulle utföra en handling eller inte. Dessa uppfattningar som låg till 

grund för en persons subjektiva norm kallades därmed uppfattning om normer. Generellt hade 

                                            
22 Olofsson P-O. & Sjöström B. (1993) 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Ajzen I., Fishbein M., (1980) 
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personer för avsikt att utföra ett beteende då de värderade det positivt och då de antog att 

betydelsefulla personer ansåg att de skulle utföra det.   

 

Subjektiv norm till att   
studera 

– 
Subjektiv norm till att 

inte studera 

Intention att studera 
– 

Intention att inte studera 

Ungdomens uppfattning 
om att dennes beteende, 
att studera eller inte får 

vissa konsekvenser, 
denne överväger 
följderna av dessa 

 

Attityd till att studera 
– 

Attityd till att inte 

studera 

Ungdomens uppfattning 
om att specifika 

individer eller grupper 
anser att denne borde 

studera eller inte borde 
studera, och ungdomens 
benägenhet att rätta sig 

efter dessa åsikter  

Relativt värde 
av attityd och 

norm 

Beteende, 
att studera eller inte 

studera 

 

Figur 1. Modellen illustrerar undersökningens fokus i samband med TRA, faktorer som avgör 

ungdomens beteende. 

 

För att påverka en individs beteende ansåg Fishbein och Ajzen att man först var tvungen att ändra 

individens grundläggande uppfattningar och värderingar. Första steget var att identifiera 

grundläggande uppfattningar som ansågs relevanta för beteendet i fråga, att studera vidare. När 

dessa identifierats, kunde uppfattningarna vara fundamentala argument för övertygande 

kommunikation. 26  
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Uppfattningar var determinanten till beteende, nyckeln till en förändring i beteende var att det 

inträffade en förändring i uppfattningar enligt TRA. Genom att influera trosuppfattningar 

angående konsekvenserna av att utföra ett beteende kunde man på så sätt förändra individens 

attityd gentemot beteendet, i detta fall att återuppta studierna, samt att influera uppfattningar vad 

det gällde förväntningarna från omgivningen, dvs. att man kunde påverka den subjektiva normen.  

 

Förståelse för ett beteende kunde fås genom att spåra intentionerna tillbaka till de underliggande 

uppfattningarna, och beteendet kunde påverkas genom att förändra ett tillräckligt antal av dessa 

uppfattningar. Genom att påverka uppfattningar om konsekvenserna av utförandet av ett beteende 

kunde förändring åstadkommas vad det gällde attityd gentemot beteendet och genom att influera 

uppfattningar om förväntningar från specifika referenter kunde attityden vad det gällde den 

normativa komponenten påverkas. Ett exempel på påverkan kunde vara att ta reda på de påtagliga 

trosuppfattningar som en population hade, och ge dessa en uppsättning uppfattningar angående de 

uppfattade konsekvenserna av beteendet ifråga, samt en uppsättning normativa uppfattningar 

angående beteendet ifråga. I utformandet av detta meddelande kunde kommunikatören försöka att 

förändra någon av dessa påtagliga trosuppfattningar i önskad riktning. I ett försök att frambringa 

mer positiva attityder gentemot beteendet kunde man försöka minska mottagarens subjektiva 

antagande att följden av det givna beteendet var negativ i något avseende. Alternativt kunde man 

försöka frambringa en mer positiv subjektiv norm genom att öka mottagarens tro att omgivningen 

skulle reagera positivt på utförandet av beteendet ifråga. Den andra strategin som fanns tillhanda 

för kommunikatören involverade introduktionen av tidigare ej påtagliga trosuppfattningar 

angående beteendet ifråga. Sammanfattningsvis var det alltså nödvändigt att ändra antingen 

påtagliga trosuppfattningar angående beteendet eller/och normativa uppfattningar om det. Genom 

att förändra de mest framträdande uppfattningarna, fanns därmed störst möjlighet att i sin tur 

påverka beteendet ifråga. Därför borde ett meddelande som hade för avsikt att förändra intentioner 

eller synligt beteende innehålla information som förknippade beteendet med olika positiva eller 

negativa följder, eller bidra med information om de normativa förväntningarna från omgivningen. 

Det var dock viktigt att komma ihåg att attityd gentemot ett beteende baserades på den totala 

uppsättningen av uppfattningar om utförandet av ett beteende och att den subjektiva normen på 

samma sätt förutbestäms av den totala mängden normativa uppfattningar. Endast då ett meddelande 

                                                                                                                                             
26 Ajzen I., Fishbein M., (1980) 
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fick till stånd en ändring i den totala mängden underliggande trosuppfattningar kunde det förväntas 

påverka attityder och/eller den subjektiva normen och därmed intentioner och beteende. Det 

första steget i utformandet av ett övertygande meddelande med avsikten att förändra beteende var 

framtagandet av lämpliga argument. För att få till stånd en förändring i beteende eller i intention 

till beteende, borde argumenten som inkluderades i meddelandet ha angripit de grundläggande 

uppfattningarna om utförandet av beteendet och inte om attributen för målet av beteendet. Man 

kunde alltså utforma ett meddelande som ökade uppfattningen om positiva konsekvenser av 

utförandet av beteendet ifråga, eller minska uppfattningen om att utförandet av beteendet ledde till 

negativa konsekvenser. Alternativt kunde man försöka övertyga om att det ledde till negativa 

konsekvenser eller förhindrar att positiva konsekvenser inträffade om man ej utförde beteendet. 

Under de bästa förutsättningar kunde man alltså med TRA förutsäga, förklara och influera 

mänskligt beteende. 27  

 

1.6 Syfte 

Undersökningen behandlade problematiken kring studieavbrott och belyste detta ur ett 

psykologiskt perspektiv. Syftet med den empiriska studien var att kartlägga attityder och 

intentioner vad det gällde studier hos ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier. Med hjälp av 

den erhållna kunskapen skulle förslag läggas fram till vad skolan kunde göra för att försöka 

förhindra avhopp och motivera unga till att återuppta sina studier.  

                                            
27 Ajzen I., Fishbein M., (1980) 
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2 METOD 

 

2.1 Urval och falldefinition  

Undersökningen rörde ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier i en större och en mindre stad 

i Norrbotten, kommun A och B, under åren 2002 och 2003. Urvalet begränsades till två 

gymnasieskolor i kommun A samt gymnasieskolan i kommun B. Urvalet togs från två kommuner 

för att få tillgång till en större population. Kontakter togs inledningsvis med ungdomsförmedling, 

syokonsulenter samt rektorer i respektive kommun, då studiens syfte förklarades och samtal 

rörande ämnet fördes. Efter detta erhölls uppgifter om namn, adress och telefonnummer till 

ungdomarna, efter det att klartecken gavs från en kommunjurist om att dessa personuppgifter var 

offentliga, vilket var förutsättningen för att undersökningen kunde genomföras. Dokument 

rörande ämnet erhölls och studerades. Upplysningar om namn, personnummer och tidigare 

utbildning samlades in om samtliga före detta elever på de aktuella skolorna som helt avbrutit sin 

gymnasiegång, det ville säga att de ej gick över till annat program, inkluderat individuella 

programmet, annan skola eller flyttat.  

 

Urvalet var också baserat på within-case sampling, inomgruppsdesign. Detta eftersom det var 

önskvärt att fördjupat studera en viss företeelse, i detta fall avbrytande av gymnasiestudier samt 

eventuell återgång till studier. Efter genomgången av personuppgifterna som erhölls från de tre 

gymnasieskolorna konstaterades att 90 personer hade avbrutit sina gymnasiestudier under åren 

2002 och 2003 i de två kommunerna.  

 

2.2 Procedur  

Ett informationsbrev formulerades där undersökningens innehåll och syfte beskrevs samt när 

telefonkontakt skulle ske så att ungdomarna skulle vara förberedda på att kontaktas. 

Informationsbrevet hade formulerats på ett sådant sätt att ungdomarna förhoppningsvis skulle 

känna att deras medverkan var av stor betydelse. Det framgick i brevet att deltagande var frivilligt 

och anonymt, att uppgifterna endast skulle användas i forskningssyfte, samt att det fanns möjlighet 

att ta del av uppsatsen när den blev klar. Brevet skickades ut till samtliga 90 ungdomar som kom 

till kännedom, varav 20 brev inte nådde fram till adressaten.  
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Majoriteten av ungdomarna kontaktades per telefon cirka en månad efter att informationsbreven 

skickades ut och vid detta tillfälle redogjordes undersökningens syfte ytterligare samt att eventuella 

uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att ungdomarna fick möjlighet att framföra sina tankar 

och värderingar angående skolgång och hur de uppfattade sin situation då de avbröt studierna. Fem 

av ungdomarna som inte fick informationsbrevet, eftersom adress saknades, blev även uppringda. 

En stor del av ungdomarna kunde inte nås per telefon, eftersom telefonnumren inte var korrekta. 

Undersökningen byggdes på deltagarnas frivillighet, vid uppringningstillfället hade de möjlighet att 

välja om de ville intervjuas vid ett personligt möte eller per telefon, allt för att öka möjligheten till 

fler deltagare. Alla ungdomar som nåddes och som ville ställa upp togs med i undersökningen, det 

togs inte hänsyn till personernas ålder eller vilken typ av program de avbröt. Merparten av 

intervjuerna skedde via telefon. I och med att intervjupersonerna var aktiva var det relativt 

oproblematiskt för de att avgöra om de till exempel ville avbryta under intervjuns gång. Frågorna 

ställdes på ett sådant sätt att undersökarna uteslöt för stora utsvävande svar från intervjupersonerna 

så att den erhållna informationen kunde besvara frågeställningarna på ett klart och tydligt sätt. Den 

totala mängden intervjuer uppgick till 13 stycken. Samtliga intervjuer genomfördes då 

intervjupersonen befann sig i sitt hem, vare sig intervjun gjordes via telefon eller vid ett möte. 

Intervjuerna varade under 30-90 minuter. Efter varje intervju renskrevs intervjusvaren, materialet 

studerades sedan ingående för att möjliggöra analys av det som framkom. Intervjusvaren 

tematiserades efter ungdomarnas liknande syn på skola och utbildning vilket resulterade i totalt tre 

grupper, de som var mest positiva, mindre positiva, och minst positiva. Ungdomarnas allmänna, 

liksom personliga, upplevelse av skolan/studier, samt om de ansåg om de kom till att återuppta 

studierna låg som grund för ungdomarnas ansedda attityd. Förslag till anvisningar varierade baserat 

på de olika gruppernas tankesätt och attityder kring skolgång.  

  

2.3 Instrumentering 

Intervjuguiden28 formulerades en bit in i undersökningsprocessen, då det framgick mer tydligt 

vilken sorts information som var av intresse för det fortsatta arbetet. Intervjufrågorna formulerades 

med utgångspunkt ifrån Theory of Reasoned Action, dokument samt tidigare genomförda 

undersökningar inom området. Intervjufrågorna var halvstrukturerade och kretsade kring specifika 

ämnesområden, men möjliggjorde svar i berättarform. Relativt fokuserad undersökningsmetod var 

                                            
28 Bilaga 1, Intervjuguide 
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nödvändig för att förhindra att överflödig data överskuggade tillförlitligheten och försvårade 

analysen. 

 

Inledningsvis berörde intervjufrågorna omständigheter runt omkring intervjupersonen som kunde 

ha påverkat beslutet att avbryta studierna, orsaken till avbrottet samt intervjupersonens attityder till 

studier. Frågor rörande föräldrarnas samt vännernas förhållning till utbildning samt till 

intervjupersonens avhopp formulerades. En fråga formulerades även för att mer specifikt ta reda på 

hur viktiga dessa personers åsikter var för personen. Förhoppningen med dessa frågor var att man 

med deras hjälp skulle kunna urskönja föräldrarnas samt vännernas attityd till studier och eventuell 

påverkan på intervjupersonen vad det gällde detta, denna aspekt berörde alltså det som i TRA 

benämndes subjektiv norm. 

 

Den andra sektionen av intervjuguiden innehöll frågor som berörde personens tillbakablickande av 

sin skoltid. Diverse aspekter i skolmiljön togs upp, såsom skoltrötthet, trivsel, skolk, gemenskap, 

möjlighet att nå mål, betyg, eventuell hjälp för att öka chanserna att gå kvar, och så vidare. Svaren 

på dessa frågor gjorde det möjligt att se hur respektive intervjuperson upplevde sin skolmiljö, både 

vad det gällde grundskoletiden samt på gymnasiet. I denna sektion formulerades även frågor 

angående intervjupersonens möjlighet att kunna prata med någon på skolan och i så fall i vilken 

mån, samt om de kände att de fick stöd av denna/dessa personer, och om de försökte påverka 

intervjupersonen vad det gällde avhoppet. En fråga tog även upp om intervjupersonerna själva såg 

något alternativ som hade gjort det mer intressant att gå kvar på gymnasiet och hur detta i så fall 

togs emot ifrån skolans sida. Svaren på dessa frågor ansågs skildra hur skolsituationen såg ut för 

intervjupersonen samt hur förhållandena var när ungdomen kom fram till sitt beslut och vilka 

eventuella åtgärder som vidtogs ifrån skolans sida. Frågor i denna sektion berörde även 

intervjupersonens hemmiljö, vad det gällde möjlighet att studera hemma, eventuella krav som 

ställdes ifrån föräldrarna och så vidare. Detta för att undersöka vad hemförhållandena hade för 

eventuell påverkan.  

 

Den avslutande frågesektionen behandlade intervjupersonens attityd till studier vid intervjutillfället, 

för att se om attityden var oförändrad sedan avhoppet eller om personen hade omvärderat sin syn 

på studier efter att det hade gått en tid. Personens eventuella benägenhet att studera framöver togs 

även upp i denna sektion och vad som hade fått eller skulle kunna få personen att återuppta sina 
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studier. Här berördes även vad personen hade gjort sedan studierna avbröts, hur situationen såg ut 

vid intervjutillfället samt hur personen såg på framtiden.  
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3 RESULTAT 

3.1 Intervjupersonerna 

Totalt tretton intervjuer genomfördes, fyra av intervjupersonerna var män och nio var kvinnor, 

vilka vid intervjutillfället var mellan sexton och nitton år. Majoriteten av intervjupersonerna avbröt 

sina studier år 2003, och programmen som ungdomarna avbröt varierade. Hotell- och 

Restaurangprogrammet samt Individuella programmet var de program som hade flest avhopp 

enligt undersökningen, tre stycken vardera. Majoriteten av intervjupersonerna hoppade av första 

året efter att de påbörjade sin utbildning. Knappt hälften uppgav att huvudorsaken till avhoppet var 

skoltrötthet. Tre av intervjupersonerna kände sig missnöjda med utbildningen, varav en önskade 

att byta program, vilket inte gick att uppfylla. Även ensamhet i klassen bidrog till missnöje och 

ledde till avhopp. Att arbeta parallellt med studierna var en annan orsak till att en del av 

intervjupersonerna inte orkade med studierna och därför valde att avbryta sin gymnasiegång.  

 

3.2 Attityd till studier 

Då ungdomarna svarade på intervjufrågorna framkom bilden av att samtliga utom en hade en 

positiv inställning till utbildning och studier i allmänhet, majoriteten ansåg att studier var viktigt 

och en hjälp att ta sig till ett mål, främst att få ett arbete som man trivdes med. En intervjuperson 

värderade annat högre än utbildning och menade att det gick bra att få jobb trots brist på 

utbildning, bara man ansträngde sig. Fastän de flesta intervjupersonerna gav uttryck för en positiv 

attityd till studier i allmänhet, var så inte alltid fallet vad det gällde upplevelsen av den personliga 

studiesituationen.  

 

Intrycken skiljde sig när intervjupersonerna ombads berätta vad de tänkte när de såg tillbaka på sin 

skoltid. Majoriteten av de tillfrågade ungdomarna uppgav att de var skoltrötta även under 

grundskoletiden, många var utledsen och struntade i skolan på högstadiet, en hoppade av i årskurs 

åtta, men började sedan studera igen. Intervjupersoner berättade om sin egen bristande motivation 

som den främsta orsaken till otrivseln och avhoppet, men tog även upp yttre faktorer i skolmiljön 

som de upplevde som negativa. En intervjuperson berättade att denne inte trivdes med lärarna, 

förutom en, under hela skolgången, och kände därför att tiden i skolan var jobbig. Personen kände 

att denne inte förstått och inte fått någon hjälp från skolans sida, och ansåg att det var för få lärare 

per klass. En annan person ansåg sig inte ha några positiva minnen från sin skoltid.  
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Intervjupersonernas uppfattning av sin egen skolsituation på gymnasiet var individuella och svaren 

varierade. Intervjusvaren gav en samstämmig bild av goda möjligheter att nå målen samt få bra 

betyg i skolan. Det som hindrade dem i detta uppgavs vara sådant som otillräcklig motivation, 

dålig arbetsmiljö, frånvaro, ointresse och skoltrötthet, missnöje med utbildningsprogrammet samt 

läs- och skrivsvårigheter. Många intervjupersoner uppgav att de varken behövde eller blev 

erbjudna någon hjälp i gymnasieskolan för att deras möjligheter att gå kvar skulle öka. De flesta 

hade egna förslag på vad som kunde göra det mer intressant att fortsätta gymnasieutbildningen, till 

exempel färre lektioner, fler egna valmöjligheter och mer arbetsro. Vissa angav att de hade en 

negativ syn på hur de bemöttes av skolans personal, till exempel att de inte fick byta program. En 

del tog upp att det var positivt och direkt avgörande för beslutet att avbryta om skolans personal 

hade lyssnat till intervjupersonernas egna förslag och försökt samarbeta med dem. En 

intervjuperson antog att färre skulle hoppa av om skolans personal var bättre på att informera om 

både positiva och negativa aspekter vad det gällde att avbryta gymnasiestudier. Ett par stycken 

ansåg att det enbart var skönt att slippa skolan efter att de avbröt sina studier, de betraktade skolan 

som ett nödvändigt ont som de sedan befriades ifrån. Det fanns också de som uppgav att de ansåg 

att det var synd att de inte gick klart utbildningen, eftersom de då inte hade behövt läsa vid ett 

senare tillfälle. En intervjuperson menade dock att det var svårt att avgöra om denne hade lyckats 

gå klart utbildningen eftersom att personen ansåg sig ha varit mycket skoltrött.  

 

Tio intervjupersoner angav vid intervjutillfället att de ville utbilda sig vidare, trots detta var 

majoriteten av intervjupersonerna nöjda med beslutet att avbryta studierna. En intervjuperson 

uppgav att beslutet att avbryta studierna kändes som en lättnad, men i efterhand, vid 

intervjutillfället, ångrade personen avbrottet. En annan uppgav att beslutet kändes rätt, men att 

denne kunde ha pressa sig själv hårdare. Många intervjupersoner kände att deras inställning till att 

studera hade blivit mer positiv efter avhoppet, de hade ett annat perspektiv på tillvaron och 

började känna sig mer motiverade till att studera igen. Många hade arbetat sedan de avslutade sina 

gymnasiestudier, men ansåg att det hade varit positivt om de hade fullföljt sin utbildning för att 

därigenom få en bättre chans på arbetsmarknaden samt ett mer stimulerande arbete. Positiva 

aspekter till avhopp enligt ungdomarna var möjligheten till att arbeta samt hinna tänka igenom 

vilket yrke som kändes mest lockande och därigenom öka motivationen till studier. En sådan 

ändring av attityden till utbildning har bidragit till att vissa har återupptagit sina studier.  
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Majoriteten av intervjupersonerna hade förslag till ändringar som de ansåg borde ske i skolan, så 

som förbättrad arbetsro, fler tillgängliga lärare om elevgrupperna var stora, bättre kontakt mellan 

lärare och elever när frånvaron ökade, mer hjälp med skolarbetet för elever med problem samt 

möjlighet till praktik. Andra ansåg inte att det behövdes några ändringar. En intervjuperson 

önskade att skolpersonalen skulle vara bättre på att ge information till före detta elever att de är 

välkomna tillbaka efter avslutade studier och att de har en möjlighet att börja om. Personen ansåg 

att eleverna borde ha fått information om alternativa utbildningar samt information om hur de kan 

gå tillväga om de vill återuppta studierna. Intervjupersonen uppfattade att ungdomar måste söka till 

en gymnasieutbildning innan 20 års ålder, vilket enligt personen gav många avhoppare möjlighet 

att återuppta sina studier. Intervjupersonen kände sig besvärlig och ovälkommen när denne ville 

avbryta sina studier, efter avhoppet hade personen ingen kontakt med skolans personal och fick 

ingen information – något denne ansåg skulle ha gett en bättre och mer positiv inställning till 

skolan och till att återuppta studierna. Intervjupersonen ansåg att övertygelsen om att man kunde 

och fick börja studera igen, hade fått denne att känna hopp inför framtiden trots att denne avbrutit 

studierna. 

 

3.3 Subjektiv norm 

Svaren varierade vad det gällde ungdomarnas upplevda möjlighet att kunna prata med eller vända 

sig till någon om sin skolsituation. De flesta ansåg att de fått vägledning och stöd av de personer 

som de var i kontakt med, främst av lärarna. Det var framförallt de som hade försökt påverka 

intervjupersonerna till fortsatta studier, en intervjuperson berättade att läraren hade fått personen 

att tvivla på sitt beslut, men trots detta valde ungdomen att avbryta. Vissa intervjupersoner uppgav 

att de var väldigt nöjda med sina lärare och att det mentorskap som införts i vissa skolor var en bra 

möjlighet för eleven att få en mer personlig kontakt med skolans personal.  

 

Många intervjupersoner uppgav att de haft kontakt med syokonsulent och/eller skolkurator efter 

en tids frånvaro eller när de funderade på att hoppa av. De upplevde det positivt att skolpersonalen 

hade försökt hjälpa dem med att exempelvis lägga fram förslag på andra möjligheter för att öka 

chanserna att vilja fortsätta studera, men de alternativa möjligheterna kändes inte aktuella vid det 

tillfället. Det fanns en önskan hos ungdomarna att dessa åtgärder hade vidtagits tidigare, de 
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upplevde ofta att det var för långt gånget och att de redan hade bestämt sig för att avbryta studierna 

då mötet med skolans personal ägde rum. Det fanns tendenser som tydde på att ungdomarna 

upplevde att viss skolpersonal var oförstående, en intervjuperson menade att möjligheten att prata 

med eller vända sig till någon på skolan var liten och hade själv försökt kontakta syokonsulenten 

utan resultat. Skolpersonalen uppfattades som ohjälpsam och oförstående. Personen uppgav att det 

i efterhand inte kändes som att detta påverkade beslutet att avbryta studierna, men ansåg att det 

kunde påverka andra som hamnade i liknande situation. Såsom intervjusvaren skildrade spelade det 

inte så stor roll vad ungdomarna fick för typ av vägledning och stöd från skolans sida, i de flesta fall 

hade personen ifråga redan bestämt sig för att avbryta sina gymnasiestudier. Alla intervjupersoner 

kände någon eller några som avbrutit sina studier innan de själva tog beslutet. Flera angav 

bokstavligen att andras avhopp inte påverkade deras beslut, trots att de varit närstående.  

 

En del av ungdomarna visste inte vilken specifik utbildning deras föräldrar hade, dock kunde de 

flesta nämna vad deras föräldrar jobbade med. Majoriteten ansåg att deras föräldrar tyckte att det 

var viktigt med utbildning. Fem uppgav att deras föräldrar inte hade någon högre utbildning och 

två att deras föräldrar hade högre utbildning. Ett fåtal intervjupersoner uppgav att föräldrarna 

ställde krav på dem när det gällde skolan. Andra menade att föräldrarna förväntade sig att de skulle 

försöka göra sitt bästa, gå kvar i skolan för att öka chanserna till jobb. Det framkom även i en av 

intervjuerna att alltför högt självuppsatta krav bidrog till stress och därmed otrivsel. Ett fåtal 

intervjupersoner hade uttryckligen svarat att deras föräldrar inte var nöjda med deras avhopp. 

Andra uppgav att deras föräldrar inte var nöjda med avhoppet, men att de trots detta stöttade dem 

senare. Intervjupersonerna uppgav också att avhoppen i många fall var väntade av föräldrarna 

eftersom att det var känt för dem att intervjupersonerna varit skoltrötta under längre tid, men 

varken föräldrar eller syskon kunde påverka intervjupersonernas beslut trots att de visade besvikelse 

över intervjupersonernas val att avbryta.   

 

Vad det gällde vänners åsikter om och eventuella påverkan på intervjupersonernas avhopp skiljdes 

svaren åt. Vissa uppgav att deras vänner inte ställde sig positiva till avhoppet, men att de ändå 

stöttade dem, andra uppgav att deras vänner var förstående till avhoppet. Andra uppgav att deras 

föräldrar och/eller vänner försökte att påverka de att stanna kvar i skolan och de ansåg att deras 

åsikter var av betydelse, men de valde ändå att avbryta sina studier. 
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3.4 Framtiden  

Majoriteten jobbade efter att de avbröt studierna, en utav dessa blev dock arbetslös och två var vid 

intervjutillfället barnlediga. Andra angav att de hade sökt jobb utan resultat. Flera intervjupersoner 

ansåg att de var mer benägna att studera vid intervjutillfället jämfört med tidigare. Ett fåtal hade 

sökt till vidare studier, några kände sig mer motiverade till att studera efter ett avbrott från 

studierna och en hade valt att återuppta sina studier då jobben som inte krävde 

gymnasiebehörighet inte kändes nog tillfredsställande. En intervjuperson ansträngde sig mer nu 

jämfört med tidigare då studierna gjordes på eget initiativ och inte på grund av att det upplevdes 

vara ett måste. Tidigare betraktade personen skolan som ett nödvändigt ont – vid intervjutillfället 

uppfattades utbildning mer angeläget. Detta ansåg personen var viktigt för att känna sig motiverad. 

Det fanns även intervjupersoner som inte var mer benägna att studera vid intervjutillfället jämfört 

med tidigare, de kunde dock ändå tänka sig att studera vid ett senare tillfälle. Det var endast en 

person som angav att studier inte var något tänkbart alternativ i framtiden och att det troligen var 

därför som personen heller inte ångrade sitt avhopp.  
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4 DISKUSSION 

4.1 Etiska ställningstaganden  

Undersökningen är baserad på ett initiativ från Länsstyrelsen i Norrbotten. Intresse för ungdomar 

som valde att avsluta sina studier förelåg, dock var inte intresset så pass styrande att det påverkade 

den etiska aspekten. Ekonomisk ersättning erhölls inte vilket också medförde att det etiska 

problemet minskade. Intervjupersonernas integritet har skyddats då inga personuppgifter 

framkommit i uppsatsen så att det inte går att utröna vem som har kontaktats och intervjuats.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Det gjordes ingen jämförelse mellan ungdomarna från de två kommunerna, fokuseringen låg 

istället på den totala grupp ungdomar som avbröt sina gymnasiestudier, vilket bidrog till att urvalet 

var teoretiskt drivet eftersom valet av informanter drevs av en konceptuell fråga snarare än av 

generaliserbarhet. Det ansågs viktigt att få fram under vilka omständigheter konstruktionen eller 

teorin fungerade och verkade, inte resultat som kan generaliseras till annat29. Den utvalda gruppen 

ungdomar var i sig en förhållandevis liten population vilka var svåra att hitta. Val av metod 

baserades på antagandet att få ungdomar skulle känna sig motiverade till att svara på en enkät 

angående avhopp från gymnasiet, ett personligt telefonsamtal verkade mer motiverande. Att 

intervjuerna genomfördes en i hemmiljö kan ha haft för- och nackdelar. Fördelar kan ha varit den 

trygghet det innebar att vara i sitt eget hem och att intervjupersonen kunde känna sig mer benägen 

att delta än om intervjun hade genomförts någon annanstans. Dock kunde det förekomma 

störningsmoment, så som andra personer, svårigheter att tala fritt och så vidare. I vissa fall 

upplevdes störningsmoment av undersökaren, intervjupersonerna gavs då möjlighet att bli 

intervjuad vid ett senare tillfälle, men avböjde.  

 

Theory of Reasoned Action användes som utgångspunkt i undersökningen eftersom den 

betraktades som en heltäckande och klassisk teori inom attitydforskning och övertygande 

kommunikation. Enligt en av upphovsmakarna till TRA, Izec Ajzen menade att  det oftast stämde 

att individen övervägde beteende, dock inte alltid. TRA kunde därför endast appliceras på 

situationer då individen övervägde beteendet.  Detta bidrog till att Ajzen utvecklade en ny teori 

                                            
29 Huberman, A., Miles, M., (1994) 
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som även kunde appliceras på situationer då individen inte övervägde sitt beteende, Theory of 

Planned Behavior. Denna undersökning baserades på TRA och inte TPB i och med att beslutet att 

avsluta gymnasiestudier med största sannolikhet baserades på ett övervägande av för- respektive 

nackdelar jämtemot intentionen att utföra handlingen att avbryta studierna.  Även om individen 

själv, samt dennes närmaste, var positiv jämtemot ett visst beteende, betydde det inte att 

handlingen därav kom att utövas, dock ökade chansen för att individen skulle utföra handlingen.   

 

4.3 Reliabilitet 

Reliabilitetsproblem som kan förekomma var om intervjusvaren inte skulle bli desamma om 

undersökningen genomfördes vid ett annat tillfälle. Urvalet baserades på att uppgifterna var mest 

tillförlitliga om ungdomar som kort tid innan intervjutillfället hade avbrutit sina gymnasiestudier, 

då de troligen mindes hur de tänkte vid avhoppet samt hur de blev bemötta från skolans sida. 

Intervjuer valdes som tillvägagångssätt eftersom urvalet var litet och för att ett samtal förmodades 

ge en djupare och mer nyanserad bild av ungdomarnas egna upplevelser och attityder till studier. 

Intervjutillfället gav intervjupersonen möjlighet att fråga om något var oklart, och undersökaren 

kunde fördjupa intervjufrågan för att få ett utförligt svar. Som kontrollåtgärd formulerades 

intervjufrågorna på så sätt att intervjupersonerna lätt skulle förstå dem samtidigt som frågorna inte 

var ledande. Vissa frågor kunde besvaras med ett ja eller nej, om så var fallet ombads 

intervjupersonerna att utveckla svaret. Intervjusvaren förväntades vara individuella och variera 

mellan intervjupersonerna, det ansågs därför bra att intervjuer möjliggjorde följdfrågor. 

Testintervjuer genomfördes till en början för att säkra frågorna. Under intervjuerna har 

undersökarna försäkrat sig om att intervjupersonerna förstått frågan. Det fanns risk för att 

intervjupersonerna ändå kunde ha missuppfattat intervjufrågorna, de hade dock möjlighet att fråga 

om det var något de inte uppfattade vid intervjutillfälle och de hade även telefonnummer till 

undersökarna, vilket också påverkade validiteten. Fel kan dock ha uppstått vid bearbetning och 

analysen av intervjuerna. 

 

Intervjupersonernas svar avspeglade förhoppningsvis deras sanna inställning till de ämnen som 

intervjufrågorna berörde, dock ändras attityder, intentioner, uppfattningar och intressen över tid 

vilket kan göra det svårt att replikera undersökningen. Förhoppningen var att intervjusvaren var 

genomtänkta och ej påskyndade, varken av undersökarna eller intervjupersonen. I och med att 
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intervjupersonernas attityder, intentioner och uppfattningar kan förändras, är de inte nödvändigtvis 

desamma vid intervjutillfället som när de avbröt sina studier eller som de kommer att se ut om fem 

år.  Detta var heller inte undersökarnas utgångspunkt, utan den var att ta reda på 

intervjupersonernas attityder, uppfattningar och intentioner vid intervjutillfället och hur de mindes 

sin situation. Svaren hade troligen inte varit desamma om intervjuerna hade genomförts just efter 

avhoppet än som vid intervjutillfället, – att viss tid hunnit gå, så att intervjupersonerna troligen 

hunnit tänka igenom sin situation. Att döma av intervjuerna verkade det som att ungdomarna 

hade funderat mycket kring ämnet som intervjufrågorna berörde och det upplevdes som positivt 

att frågorna inte gavs i förväg så att svaren kom spontant.  

 

4.4 Validitet 

För att undersökningen skulle kunna genomföras på nytt var det angeläget att begreppen som 

användes hade samma innebörd vid andra tillfällen och de definierades därför utifrån tidigare 

forskning och teorier. Attityder och intentioner var svåra att mäta eftersom de ändras över tid, en 

abstrakt företeelse var komplicerad att mäta vilket kunde öka risken för att intervjusvaren 

misstolkades, t.ex. att uppfattningen om att intervjupersoner hade en viss uppfattning eller attityd 

om studier som denne faktiskt inte hade, eller att någon viktig aspekt förbisågs. Kontrollåtgärder 

som vidtogs mot detta var definitionerna av begreppen samt tyngdpunkten vad det gällde dessa vid 

utformandet av intervjufrågorna. Undersökningen var kopplad till relevanta teorier och ny 

forskning. Intervjupersonerna kan vid intervjuerna ha utgått från olika definitioner av begrepp 

vilket också kan ha påverkat tillförlitligheten i intervjumaterialet. Om intervjupersonerna svarat 

utifrån olika ”mått”, kan det bidra till svårigheter att jämföra svaren emellan. Det hade möjligtvis 

underlättat med frågor där till exempel svarsalternativen -3 till +3 hade funnits.  Kontrollfrågor 

användes för att få utförliga och tillförlitliga svar.  

 

Flertalet ungdomar var ovetande om sina föräldrars utbildningsnivå samt utbildningens innehåll, 

vilket var svårt att behandla vid senare analys. Omformulering av frågorna hade kunnat ge 

utförligare intervjusvar och därmed också ett mer tillförlitligt material.  Analysen av resultatet 

kunde ha utarbetas på ett mer konkret och tydligt tillvägagångssätt om en kvantitativ metod 

förelåg som grund för undersökningen med en specifik modell, baserad på Fishbeins och Ajzens 

TRA, som kunde användas för att räkna ut individens benägenhet att utföra en handling. 
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Tänkbara hot mot den interna validiteten kan ha uppstått eftersom två personer utfört intervjuerna 

och möjligen ställt olika följdfrågor beroende på respondenternas individuella svar. Dock följde 

undersökarna i största möjliga mån frågeformuläret. Vid vissa intervjutillfällen var omgivningen 

störande, vilket kan ha påverkat intervjupersonen samt undersökaren.  

 

En reaktivitetseffekt kan ha uppstått på grund av att undersökningen var gjord av studenter, att 

Länsstyrelsen var involverad, samt på grund av de ämnen som berördes under intervjuerna. 

Intervjusvaren kan ha påverkats av omständigheterna som bidragit till förväntade svar eller svar 

som ansågs socialt accepterade.  Det var dock viktigt att ungdomarna fick möjlighet att se 

undersökningen och intervjutillfället som ett medel för att göra sin röst hörd för att därigenom 

påverka situationen samtidigt som de behöll sin anonymitet. Ett tänkbart hot mot den externa 

validiteten var om undersökarna lyckades komma åt de ungdomar som hade det svårare att berätta 

om sina tankar. Det kunde vara så att de som ville ställa upp på intervju var de som hade lättast för 

att sätta ord på sina tankar och känslor.  

 

4.5 Analys och diskussion av intervjumaterialet  

Syftet med undersökningen var att kartlägga attityder och intentioner vad det gällde studier hos 

ungdomar som avbröt sina gymnasiestudier för att använda detta som ett verktyg. Med hjälp av 

den erhållna kunskapen skulle förslag läggas fram till vad skolan kunde göra för att försöka 

förhindra avhopp och motivera unga till att återuppta sina studier. Utifrån detta följer en 

diskussion om undersökningens resultat kopplat till tidigare forskning och teorier. 

 

Tonvikten i arbetet låg inte på ungdomarna som enskilda personer med individuella attityder och 

en analys av deras bakgrund, fokus låg istället på en tematisering av attityder hos ungdomarna som 

avbröt sina gymnasiestudier. I intervjumaterialet sågs en uppdelning mellan tre olika kategorier, de 

som hade en positiv bild av sin egen skolsituation men som valde att hoppa av för att de inte var 

nöjda med utbildningsprogrammet, de som var skoltrötta eller behövde en paus från studier. Dessa 

personer värderade utbildning högt och var positivt inställda till att återuppta sina studier. Det var 

alltså mest troligt att dessa ungdomar kom att utbilda sig utan vidare påtryckning från omgivning. 

Där fanns även de som inte var fullt lika positiva, vilka hade en allmän positiv inställning till 
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studier, men en något mer ambivalent inställning vad det gällde studier för egen del. Det var dessa 

personer som uttryckte den starkaste önskan om bättre bemötande från skolans sida och gav även 

förslag om detta. De berättade även om en personlig förändring vad det gällde motivation och 

attityd till studier sedan de varit ifrån skolans värld en tid. Majoriteten av dessa hade intentionen att 

återuppta studierna. Dessa förmodas vara svårare att motivera till vidare studier jämfört med den 

första kategorin. Även om de flesta ungdomarna tillhörande dessa två grupper hade intentionen att 

studera vidare, vare sig det var vid intervjutillfället eller vid ett senare tillfälle, var det ändå viktigt 

att försöka påverka dem. Det var trots allt inte alltid intention ledde till handling. Så fanns där även 

den grupp som tog det tydligaste avståndet från skolan. De upplevde inte sin tid i skolan som 

positiv och värderade vid intervjutillfället annat högre än utbildning. Denna kategori var troligen 

svårast att påverka. Dessa ungdomar hade en negativ attityd till skolan och värderade annat högre 

än utbildning. En ändrad uppfattning om skolan och utbildning måste därför till för att ändra deras 

attityd för att de därigenom ska kunna bli mer benägna att återuppta sina studier. 

 

4.6 Personlig attityd kontra subjektiv norm 

Om ungdomen redan under grundskoletiden var skoltrött, men ändå valde att fortsätta gymnasiet 

utan att vara speciellt motiverad var det inte chockerande att de efter kort tid valde att avsluta 

studierna, så som majoriteten av intervjupersonerna gjorde. Ungdomarnas närstående var som 

oftast inte nöjda med det val ungdomarna gjorde, och avhoppen var i många fall väntade av 

ungdomens närstående, troligen på grund av sjunkande intresse av skolan i ett tidigare skede. Om 

föräldrar upplevde att ungdomarna inte trivdes bidrog det möjligtvis till att de, trots sitt misstycke, 

prioriterade sina barns välmående framför vikten av utbildning. Detta bidrog möjligen i sin tur till 

att påtryckning angående fortsatta studier inte blev särskilt stora. Ingen av intervjupersonerna ansåg 

att närstående hade en avgörande roll i deras beslut att avbryta studierna, vid intervjutillfället ansåg 

majoriteten att de hade en positiv attityd till studier, åtminstone i allmänhet. Att döma av 

resultaten som framkom från samtliga intervjuer verkar den personliga attityden ha vägt tyngre än 

den subjektiva normen vad det gällde valet att avbryta studierna i och med att de alla valde att 

avbryta trots att de flesta hade närstående som inte ansåg att det var det bästa valet. Den subjektiva 

normen kan dock ha bidragit till vissa intervjupersoners grundläggande uppfattning, en allmän 

positiv attityd till skolan och utbildningsväsendet. Det var svårt att dra en klar och tydlig koppling, 

men den subjektiva normen kan trots allt ha bidragit till att många kunde tänka sig att ta upp 
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studierna igen. Trots att majoriteten av intervjupersonerna var positivt inställda till vidare studier 

under intervjutillfället, betydde det inte att de ångrade sitt beslut. Undersökarna har dock i åtanke 

om att det föreligger en risk för att intervjupersonerna, trots svaren, kunde känna att de ångrade 

sitt beslut utan att nämna detta vid intervjutillfället. Människor försöker bedöma sig själva utifrån 

”den generaliserande andres” ögon, där skolan var av stor betydelse. Eftersom att ungdomarnas 

egna uppfattningar hade störst betydelse vad det gällde valet att avbryta studierna, tycks det därmed 

vara extra viktigt att förstärka subjektiva normens påverkan, från föräldrar, vänner och skola, för att 

försöka ändra ungdomarnas sammanfattande attityder till studier.  

 

4.7 Möjligheter till positiv påverkan 

Skolavbrott blev ett resultat av ungdomens negativa attityd till studier, en attitydförändring måste 

därför ske för att motivera ungdomen tillbaka till utbildningsväsendet igen. För att minska 

avhoppen från gymnasieskolan måste en uppfattning om hur det går att ändra ungdomarnas 

attityder till skolan och studier förvärvas. Studieavbrotten kommer troligen att öka om skolan inte 

möter ungdomarnas olika behov. Hur skolsituationen upplevs var mycket individuellt, dock fanns 

det aspekter som skolan har möjlighet förbättra. Avgörande faktorer för avhopp var individuella, 

dock fanns vissa gemensamma nämnare, individens attityd till studier samt vad individen antog att 

dess omgivning hade för attityd till studier. Huvudfaktorn vad det gällde påverkansmöjligheter från 

skolans sida för att motivera ungdomar som inte vill gå i skolan, var information från och kontakt 

med skolpersonal. Vissa intervjupersoner angav att det hade varit direkt avgörande vid valet att 

avbryta eller fortsätta utbildningen om skolans personal hade lyssnat till deras förslag och försökt 

samarbeta med dem. Vid möte med skolpersonal fanns möjlighet att påverka ungdomens attityd, 

om situationen förändras, förändras troligen också den negativa bild ungdomen hade av skolan. 

Det verkade inte ha funnits någon modell för vem som skulle göra vad, vid vilken tidpunkt och på 

vilket sätt man borde agera när en ungdom funderar på att avbryta sina studier. Detta intryck följde 

även av de samtal som gjordes med skolpersonal på de berörda skolorna, då det angavs att dessa 

situationer behandlades olika från fall till fall, beroende på situationen. Tydligare riktlinjer för 

hanteringen av slika ärenden uppfattades som önskvärt. Det var olyckligt att vissa ungdomar hade 

möjligheten att prata med flera personer från skolans värld medan andra inte hade någon kontakt, 

dock valde vissa bort denna kontakt. Det var också olyckligt att vissa intervjupersoner uppgav att 

de inte kände sig välkomna tillbaka till skolan.  
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Individer har olika uppfattningar om de kan påverka sin situation eller inte, vilket kan resultera i 

olika utfall. En individ med intern kontroll har antagligen lättare att ta till sig ett positivt synsätt av 

studier då de anser att det är upp till den själv att göra något om denne inte trivs med situationen 

som denne befinner sig i. Detta skiljer sig för en individ med extern kontroll som med hög 

sannolikhet väljer att inte göra särskilt mycket, om någonting alls, för att ändra situationen 

han/hon befinner sig i. Vissa individer beöver mer hjälp från omgivningen, bland annat från skolan 

i form av ett mer aktivt handlande för att motivationen och intresse för studier skall öka och/eller 

upprätthållas, dock utan att utbildning hetsas fram. Om samhället tillsätter resurser för de 

ungdomar som behöver det, ökar samtidigt tillväxten. En förändring borde ske för att lättare 

upptäcka eventuella problem som den avhoppningsbenägna ungdomen upplever, och att åtgärder 

vidtas, till exempel om frånvaron för vissa elever ökar. Det antas att en bättre kontakt mellan 

skolpersonal och elever kan bidra till en ökad möjlighet att påverka ungdomar som funderar på att 

avbryta sina studier att fortsätta studera. En person som ungdomen möter i sin vardag och som 

denne känner förtroende för antas stärka påverkansmöjligheterna. Skolpersonalen kan på så sätt bli 

en tydligare del av ungdomens subjektiva norm, vilket antas kunna öka påverkansmöjligheterna då 

personen blir en del av ungdomens närstående. Aktivt lyssnande och öppen dialog med 

ungdomarna i ett tidigt skede, innan ungdomen redan bestämt sig för att avsluta studierna, anses 

viktigt.  Det kan annars vara svårt för skolpersonal att försöka övertyga ungdomen till att studera 

vidare om mötet hålls vid en tidpunkt då ungdomen redan har bestämt sig. Samtalet borde beröra 

de positiva aspekterna av studier, utan att för den delen förbise vad som av den unge kan uppleva 

som mindre positivt. En intervjuperson antog att avhoppen skulle minska om ungdomarna fick 

mer information om både positiva och negativa aspekter från skolans sida vad det gäller att avbryta 

sina studier. Detta var desamma som Fishbein och Ajzen hade för avsikt om förslag läggs fram 

enligt TRA. Ungdomens egna förslag till vad som ska kunna underlätta skolgången bör tas på 

allvar för att man därefter försöker mötas för ett samarbete.  

 

Det föreföll mycket märkligt att elever som var antagna på ett nationellt program inte fick byta till 

annan inriktning då utbildningen inte motsvarade förväntningarna. Om ungdomar som var 

missnöjda med utbildningsprogrammet de började på, inte hade möjlighet att byta program antogs 

detta leda till ökade studieavbrott. Ungdomarna valde att avbryta sina studier på grund av att deras 

behov inte gick att möta. Skolan borde bli bättre på att möta enskilda ungdomars särskilda behov 
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så att de inte lämnas utanför systemet.  Kommunen har huvudansvaret för ungdomarna tills de fyllt 

20 år, men hos vilken instans ligger ansvaret för ungdomarna om de väljer att avsluta 

gymnasiestudierna; skolan, Arbetsmarknadsenheten eller Socialförvaltningen? Ett tydligare 

uppdelat ansvar för kommunen antas kunna minska risken för att ungdomarna ska bli en del av 

statistiken för kategorin ”unga utanför”. Det kan vara av stor betydelse att skolan blir bättre på att 

ta samt hålla kontakt med ungdomarna, skolan är trots allt ungdomens främste socialisationsfaktor.  

 

Om ungdomarna hamnar utanför systemet innebär det en risk, de är dels svåra att hitta i och med 

att det inte finns något samlat register, och de är även svåra att motiveras till att återuppta 

studierna. I och med att ungdomar avbryter sina studier i förtid lyckas inte gymnasieskolorna fullt 

ut med målet att kvalificera ungdomar för ett deltagande i samhällslivet och för ett utvecklande 

arbetsliv. Ungdomarna ses därför inte som en lika stor resurs i samhällsutvecklingen då de inte har 

den utbildning som krävs för att utföra vissa yrken. Utbildning blir allt viktigare med tanke på den 

specialisering som krävs inom de flesta yrkeskategorier, vilket försvårar situationen för lågutbildade.  

 

Alla ungdomars önskemål går inte att möta, det är inte alltid exempelvis längtan efter jobb går att 

möta, dock kan det vara möjligt att öka ungdomarnas upplevda självständighet inom skolan, fler 

valmöjligheter vad det gäller ämnen, möjligen fler praktiska sådana. Det önskvärda är att 

ungdomen känner sig väl mottagen och att denne behövs, att det går att mötas på halva vägen, att 

samtala och gå till botten med vad som uppfattas som mindre positivt för att försöka åtgärda 

eventuella problem. Det antogs att ungdomarna fick information efter avslutad 

grundskoleutbildning, det är dock viktigt att även vid senare tillfälle informera ungdomen om hur 

denne skall gå tillväga om denne vid ett senare tillfälle vill återuppta sina studier. Det är viktigt att 

den unge vet hur denne skall gå till väga rent praktiskt, men också att denne känner sig 

välkommen tillbaka till skolans värld. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
 
Omständigheter runt omkring 

1. När avbröt du dina gymnasiestudier (ålder, årskurs och program)? 

2. Vad skulle du säga var orsaken till att du avbröt dina studier (något i skolan, kamrater, 

hemma)? 

3. Känner du någon annan som avbrutit sina studier (vad betyder den personen för dig)? 

4. Vad har dina föräldrar för utbildning? Tror du deras val av utbildning påverkat dig? 

5. Hur förhåller sig dina föräldrar till utbildning? 

6. Värderar du utbildning högt? 

7. Finns det något som du prioriterar istället för utbildning? 

8. Känner du att du tog rätt beslut att avbryta dina studier? 

9. Hur förhåller sig dina föräldrar till ditt avhopp? 

10. Vad tyckte dina kompisar? 

11. Hur viktiga var dina föräldrars/kompisars åsikter för dig?  

 

Tillbakablickande 

1. Hur uppfattade du din skolsituation (trivsel, betyg, skolk)? 

2. Var du skoltrött någon gång under grundskoletiden (vad berodde det på)? 

3. Hade du någon att prata med på skolan eller vända dig till om din situation? 

4. Gav denna/dessa dig vägledning och stöd? 

5. Försökte personen/personerna att påverka ditt beslut? 

6. Hur såg dina möjligheter ut att nå målen och få betyg i skolan? 

7. Fick du någon hjälp i gymnasieskolan för att dina möjligheter att gå kvar skulle öka? 

8. Såg du något alternativ själv (som hade gjort det mer intressant att gå kvar på gymnasiet)? 

9. Ställde dina föräldrar krav på dig när det gällde skolan? 

10. Har någon hjälpt dig med dina läxor? 

11. Hur har dina möjligheter till att plugga hemma varit? 

12. När du ser tillbaka på din skoltid, vad tänker du då (mobbing, kamratrelationer, skolk)? 

 

 

 

Framtiden  



 

1. Vad har du för känslor kring skolan och utbildning? 

2. Är det något du skulle vilja ändra på i skolan? 

3. Är du mer benägen att studera nu är du varit tidigare? 

4. Vill du studera vidare? 

5. Finns det något som du skulle kunna få dig att vilja studera igen? 

6. Vad har du gjort sedan du avbröt dina studier (hur ser din situation ut idag)? 

7. Vad händer i framtiden? 
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