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Skolan som förlorade Ison Glasgow
Att hoppa av skolan är inte ett beslut som man tar över en natt. Ofta ligger
det år av frustration, ångest, sorg eller kamp bakom. Skolan som förlorade
mig är en radiodokumentärserie från UR där vi får träffa sex nu vuxna
personer som aldrig gick klart skolan. I första avsnittet möter vi Ison Glasgow,
idag en framgångsrik rappare, som lämnade skolan under gymnasiet. Varför
förlorade den svenska skolan Ison? Skolan som förlorade mig har premiär 28
maj i P1 och på UR Play.
Lärare är svin, säger idag 23-åriga Jennifer Larsson. Hon rymde från skolan.
Åsa Pehrsson fick veta att hon lekte fel och såg ut som en kille. Almir
Ramovich hamnade i småkriminella kretsar och hörde hur folk viskade skit i

skolkorridoren. Claudia fick dagligen höra att hon var ful och äcklig. Unni
Drougge kände sig som ett ufo och vantrivdes svårt i skolan. Alla har känt sig
annorlunda. Alla har upplevt bristande vuxenstöd. I UR:s Skolan som
förlorade mig får vi höra deras historia. Vad gick snett och vad hade de önskat
att skolan skulle ha gjort för dem?
Ison Glasgow är peppad på att börja skolan. Han har längtat efter att få
fördjupa sig i saker. Men det är bara det att så fort hans kunskaper ska
bevisas på ett papper så blir han blockerad och får blackout. Det bara
försvinner. I högstadiet får han ett hum om varför. Han har dyslexi. Men ingen
vuxen verkar ta någon egentlig hänsyn till det. Bara en enda lärare låter
honom göra muntliga prov. En enda. På gymnasiet får Ison gå om flera läsår.
Till slut ger han upp.
Skolan som förlorade mig är en djupdykning i den personliga historien bakom
ett avhopp och berör frågor som mobbning, brist på pedagogiskt stöd, vuxna
som inte bryr sig, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dåliga
hemförhållanden. Serien sänds på onsdagar i P1 kl. 21.03 med start 28 maj
och består av sex avsnitt. Efter sändning finns avsnitten på UR Play.
De unga som vuxenvärlden sviker
Varje år lämnar ca 12,4 procent av niondeklassarna, eller ungefär 12 000
elever, grundskolan utan att ha behörighet till gymnasiet. Och ca 10 procent
av Sveriges gymnasieelever hoppar av skolan. Anledningarna till detta kan
vara många. Men grundanledningen är att vuxenvärlden sviker. Och i många
fall leder de vuxnas brister ungdomarna rakt in i arbetslöshet och långvarigt
utanförskap.
Med start 26 maj börjar UR en stor satsning på de unga som varje år riskerar
att hamna utanför. Med fyra programserier i radio och tv och tre
radioreportage vill UR lyfta fram de unga som svikits av vuxenvärlden.
Alla program i satsningen
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I samarbete med UR skildrar P3:s Verkligheten under två veckor
unga som blivit svikna av vuxenvärlden. Verkligheten: Sverige
sviker sänds måndag till torsdag i P3 kl. 18.00 med start 26 maj.
Den 8 juni kl. 14.00-16.00 kan lyssnare som vill dela med sig av
sina egna upplevelser ringa in till Verkligheten: Sverige sviker.
Sverige sviker är en dokumentärserie som väver samman 16
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unga personers berättelser, 16 unga som alla finns med i
statistiken över de ungdomar som har svårt att nå skolans mål.
Serien visas i SVT2 kl. 20.00 med start 27 maj.
Allt mer fokus läggs på de sjunkande resultaten i skolan och hur
den negativa trenden ska vändas, men hur står det till med dem
som redan hamnat mellan stolarna – hemmasittarna? 27 maj kl.
21.03 i P1 undersöker UR:s Skolministeriet hur man når och
möter de elever som inte har några resultat alls.
Skolan som förlorade mig är sex radioporträtt av nu vuxna
människor som hoppade av skolan som unga. Medverkar gör
bland andra Ison Glasgow och Unni Drougge. Serien sänds i P1
28 maj kl. 21.03.
Dokumentärserien Dropouts tittar närmare på vad som kan göras
för att fler ska fullfölja studier och komma ut i arbetslivet. Vilka
metoder finns? Vi följer tre personers kamp för att stötta unga.
Serien sänds i SVT1 kl. 22.00 med start 28 maj.
UR:s Lärarrummet besöker Plug-in i Skellefteå, en verksamhet
där man försöker motivera och inspirera elever som har hoppat
av skolan, eller riskerar att göra det. Programmet sänds i P1 29
maj kl. 21.03.
Hur kunde en smart, ambitiös och levnadsglad 10-åring helt
plötsligt inte länge orka med skolan? UR:s Barnaministeriet
Dokumentär möter särbegåvade Tilde, idag 15 år. Programmet
sänds i P4 31 maj kl. 11.03.
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