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PRESSMEDDELANDE
Teveserien DropOuts om en skola för alla
Torsdag 26 juni 22:50 sänds det femte avsnittet av DropOuts i
SVT1. Teveserien belyser orsakerna till och konsekvenserna av
att så många hoppar av gymnasiet. Veckans avsnitt tar upp
bristande motivation hos unga i dagens gymnasieskola.
Varje år börjar omkring 100 000 elever gymnasiet. Ungefär 25 000 av dem går ut med
ofullständiga betyg eller hoppar av skolan. Häften reder ut sin situation men de övriga,
omkring 13 000 unga, hamnar ofta i utanförskap. I DropOuts, som Svenska ESF-rådet har
finansierat, följer vi Camilla och Emma på KomBack i Vetlanda och Johanna från Åre
gymnasium som arbetar förebyggande. Vi får också möta experter som belyser problemet
från olika vinklar. På torsdag intervjuas Anders Lovén, universitetslektor i pedagogik från
Malmö högskola, som forskat kring studie- och yrkesvägledning och gymnasieavhopp.
Han menar att Sverige bedriver ett slags ”dubbelretorik” genom att först erbjuda 15–16åringar ett fritt val och sedan kritisera dem för att de valde fel. Enligt Lovén måste de
yrkesförberedande programmen göras mer attraktiva eftersom arbetsmarknaden finns där.
– Många unga som trillar igenom gymnasiet hamnar i en ganska bedrövlig jo-jo-tillvaro
som består av olika slags svart- och vitjobb, säger Anders Lovén i det magasin som
Temagruppen Unga i arbetslivet skickar ut till landets alla högstadie- och
gymnasieskolor. Man får hjälp att komma tillbaka ett tag och så hoppar man av igen. Vi
lämnar ungdomarna vind för våg och det är de faktiskt inte betjänta av.
– Är gymnasiet verkligen till för alla? Är vi för alla, frågar Johanna Bogfors sina kollegor
i Åre i veckans avsnitt av DropOuts apropå elevers sviktande motivation.
DropOutsprogrammen finns på http://www.ur.se/Produkter?q=dropouts och får användas
i undervisning. Magasinen hittar du på http://temaunga.se/magasinet-dropouts.

[Kommentarer]

Tillsammans med UR arrangerar Temagruppen Unga i arbetslivet en rad seminarier i
Almedalen om en skola utan avhopp. Läs mer på http://temaunga.se/almedalen.
För mer information kontakta Malin Engstedt på telefon 070–517 89 19 eller via
malin.engstedt@mucf.se.
Temagruppen Unga i arbetslivet samlar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för att
förbättra ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Temagruppen drivs av
Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL, Skolverket,
Socialstyrelsen och Communicare.
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