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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka elevers och studie- och yrkesvägledares upplevelser 

av studieavbrott i Komvux vuxenutbildning. Studien tar upp vad som har orsakat 

studieavbrotten och om vuxenutbildningen hade kunnat göra något för att hjälpa eleverna att 

undvika dessa. En kvalitativ forskningsansats användes för studien med inspiration från 

fenomenografisk metodansats. Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer genomfördes. 

Datainsamlingen skedde dels med stöd av en chatt-dialog med de elever som hade avbrutit 

sina studier och ansikte mot ansikte i intervjuer med studie- och yrkesvägledare. 

Datainsamlingen omfattar tio intervjuer med studie- och yrkesvägledare och med nio elever. 

Alla elever har deltagit i gymnasial teoretisk Komvux, men valt att avbryta sina studier. Ett 

teoretiskt ramverk användes för att analysera och kategorisera orsakerna till studieavbrotten. 

Kategorierna omfattade begreppen ”pull out”, ”push out” och ”fall out”. Teorin hämtades från 

tidigare studier som har haft avsikten att titta närmare på just orsaker bakom studieavbrott. 

Resultatet visade att de tre kategorierna fanns representerade även i resultatet i den här studien 

orsaker bakom studieavbrott inom Komvux verksamhet. Ett tema som framkom under 

analysen av data som kan ses väsentligt att följa upp var enskilda studieplaneringar och lokala 

insatser. Det var något som i hög grad efterfrågades av de studerande för att klara studierna 

och även lyftes fram av studie- och yrkesvägledarna i samtalen. Anpassningar för att svara 

upp mot enskilda studerandes behov av stöd för sina studier saknades. Uppdraget och behovet 

behöver tydliggöras i organisationen. Studien har därmed synliggjort och lyft fram ny 

kvalitativ information. 

 

Nyckelord: Specialpedagog, vuxenutbildning, orsak till studieavbrott, pull out, push out, fall 

out, chattintervju, Komvux 
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Förord 

Ett stort tack till alla som har möjliggjort denna studie. Främst vill jag tacka informanterna, 

elever och studie- och yrkesvägledare, som på ett öppet sätt delade med sig av sina 

erfarenheter. Min handledare, Gun-Marie Wetso, har varit ett enormt stort stöd i en ensam 

uppsatsvärld.  

”Inom vuxenutbildningen har jag som lärare inget ansvar för att göra anpassningar för 

eleverna. Jag har erbjudit eleven samtal med kurator och ger gärna längre tid på prov och så 

vidare. Men mer än så har jag inte ansvar för eller möjlighet till” (svar i en mailkonversation 

mellan en centralt placerad funktion inom Komvux och lärare på Komvux) 

 

Sådana här uttalanden är vanligt förekommande inom vuxenutbildningen och är kanske en av 

flera orsaker bakom vuxenutbildningens många studieavbrott. Detta uttalande och många 

samtal med studie- och yrkesvägledare fick upp mitt intresse för just orsaken till 

studieavbrott. 

Jag arbetar i en ganska stor kommun. I denna kommun är vuxenutbildningen organiserad från 

en central plats och utförs på skolor som drivs i egen regi eller via privata anordnare. 

Centralt finns service för antagning, studievägledning och olika stödfunktioner som kan 

utnyttjas av kommunens alla invånare, med intresse för studier på Komvux. 

 

Jag arbetar idag som samordnare för svenska för invandrare (Sfi). Jag vägleder, informerar, 

kartlägger, startar studieplaner, har kontaker med och runt elever för att kunna få till smidiga 

starter på Sfi och det innefattar också att bedöma nivån på den studerandes kunskaper i det 

svenska språket med mera. 

När man jobbar inom Sfi står man på sidan av gymnasial Komvux och vi får höra att det finns 

många åsikter om just orsaker till studieavbrott hos lärare, studie- och yrkesvägledare och 

elever. Men ingen vet säkert vad som är den verkliga orsaken.  

Det som har slagit mig när jag har lyssnat är att många elever gör studieavbrott och att det går 

obemärkt förbi. Min tanke är att elever som kommer till Komvux försöker ordna upp sina 

studier och ofta sina liv. Jag tänker då att eleverna kanske behöver extra stöd och motivation 

för att kunna slutföra sina studier. I min kommande profession som specialpedagog på 

vuxenutbildningen behöver jag kunskap om studieavbrott och hur vi kan förbättra 

möjligheterna för de vuxenstuderande att klar studier.  
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1. Inledning 

Studieavbrott, Dropout och avhopp, är tre benämningar och används synonymt kring just att 

ange avbrott av studier i förtid. I den här studien benämns fenomenet studieavbrott inom 

vuxenutbildningen med ovan nämnda begrepp. Det utifrån att de olika begreppen används i 

rapporter och förordningar som tar upp detta och som jag har tagit del av inför och under 

arbetet med den här studien. 

Skolverket (2017c) skriver på sin hemsida att 2015 studerade ungefär 215 000 elever på 

Komvux i hela Sverige. Då varje elev läser i snitt 3,5 kurser innebär det att det totalt finns 

cirka 757 500 kursdeltagare. Vidare skriver de att två av tio avbryter sina kurser och sju av de 

tio avbrotten går inte att härleda till synliga orsaker (Skolverket, 2012). 

”En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon 

1. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, 

2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och 

3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för motsvarande utbildning inom 

skolväsendet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 6 §.” (SFS, 10 §, 

2011:1108) 

Det innebär att personer som befinner sig längst ifrån att ha en stark ställning på 

arbetsmarknaden eller som har en svag ställning i samhället ska erbjudas plats först. Dessa 

elever har kanske sedan tidigare inga eller för få gymnasiala poäng för att kunna nå sina 

yrkes- eller studiemål.  

Skolverket (2014) menar att utgångspunkten inom Komvux ska vara den enskildes behov och 

förutsättningar (SFS, 2011:1108). Enligt förordningen om vuxenutbildningen (SFS 

2011:1108) ska den sökande för att få en plats på Komvux även fylla i en ansökan och en 

individuell studieplan  

Temagruppen för unga i arbetslivet (Ungdomsstyrelsen, 2013) gjorde en lista över de tio 

vanligaste orsakerna till studieavbrott på gymnasiet. Mobbing låg högst upp på listan följt av 

brist på pedagogiskt stöd, vuxna som inte bryr sig och dåligt bemötande i skolan. Dåliga 

hemförhållanden kommer på tionde plats. Denna lista är gjord med gymnasieungdomar som 

informanter men det är flera av dessa elever som sedan på nytt väljer att försöka ta upp sina 

studier, det vill säga de söker sig till studier på Komvux. Kännedom om studieavbrott i 



Susanna Sjöstedt Meshesha                                                                                                                         Handledare: Gun-Marie Wetso 

 sma14003  

 

 5 (53) 
 

 

ungdomsskolan är av vikt för att kunna förbereda vuxenutbildningen och 

behovet av insatser i mötet med målgruppen (Zachary, 2010). Vuxenutbildningen skulle enligt 

min uppfattning i högre grad kunna ta till vara på den kunskap som finns kring 

gymnasieungdomarna vid övergång till vuxenstudier och hur man kan jobba preventivt för att 

undvika studieavbrott. 

Min upplevelse är att när eleverna kommer till Komvux är de äldre och har fler 

livserfarenheter (bra och dåliga), har kanske en familj och har möjligen en bättre förståelse 

om sig själva. Vi har även nya svenskar som kan ha behov av kompletteringar för att komma 

vidare i studier eller att validera och komplettera tidigare utbildningar och livserfarenheter för 

att kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden. Komvux ska kunna bistå med 

utbildning för att stödja samhällets behov av arbetskraft.  

Vid informella samtal som jag har fört med kollegor som har undervisat länge på Komvux 

framkommer att de upplever en förändring av elevunderlaget. De menar att de som studerar 

på Komvux idag vid start ligger kunskapsmässigt längre ifrån målen för kurserna än de elever 

som togs emot och deltog i verksamheten för ca 20 år sedan. Salin (2010) menar att samma 

resonemang fördes redan 1977 då det blev en ökad invandring till Sverige. Då anpassades 

Komvux genom att införa grundläggande kommunal vuxenutbildning som framförallt skulle 

förse personer med grundläggande kunskaper i svenska och matematik för att kunna 

överbrygga för vidare kurser inom Komvux. 

Genom att kartlägga vuxnas orsaker till att göra studieavbrott kan värdefulla verktyg 

utvecklas för att kunna undvika och förebygga studieavbrotten, vilket måste vara något som är 

av intresse för samhället. Insatser kostar skattemedel och bör användas rätt och kunskapen hos 

vuxenutbildningens personal om detta behöver öka. Vi behöver få en större insikt i 

förutsättningar och behov när det gäller studerande som avbryter sina studier på Komvux det 

är min uppfattning och utgångspunkt för den här studien.  
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1.1 Problemområde 

Som framgår av beskrivningen av målgruppen är de som prioriteras till platserna på Komvux 

personer som saknar behörigheter eller av olika anledningar inte har hittat rätt på 

arbetsmarknaden eller i sina tidigare studier. Ett antagande bör därför vara att en betydande 

andel av dessa behöver stöd på olika sätt i och inför sina studier.  

Studieavbrotten inom gymnasial vuxenutbildning i den mellanstora kommunen i Sverige, som 

är i fokus för den här studien, ligger försumbart under landets snitt. För gymnasial Komvux är 

det ca 20 % som påbörjar studier men som inte slutför sina studier (Intern statistik, Bilaga 1).  

Enligt samtal med handläggare på antagningen (mars, 2017) kan ett studieavbrott innebära att 

eleven inte prioriteras för att få starta kursen nästa gång kursen ges. Det vill säga att eleven 

därmed kan ha förlorat sin chans till att komplettera sina studier för att få behörighet till 

exempelvis universitetsstudier. Det kan även bli negativa ekonomiska konsekvenser om 

eleven har tagit studielån för den avbrutna kursen (CSN, 2017).  

I den undersökta kommunen finns det inga tydliga strukturer för specialpedagogiskt stöd för 

Komvux och det är ofta upp till lärares goda vilja att hantera behoven. Det finns i dagsläget 

heller inga planer eller tankar kring att aktivt förebygga studieavbrott inom Komvux. Det 

enda centrala nät som finns för att fånga upp elever i behov av särskilt stöd tillika ofta i 

riskzon för studieavbrott (Windham, Rehfuss, Williams, Pugh & Tincher-Ladner, 2014), är de 

insatser som ges via studie- och yrkesvägledarna. Denna funktion är centralt placerade och 

vänder sig till alla elever på Komvux. Det är alltså dit elever kan vända sig för att få stöd och 

samtal. 

Studien ämnar ta reda på vad några elever som har avbrutit sina studier på Komvux anser vara 

orsaker bakom studieavbrotten. Jag vill även förstå vad skolan eller någon annan funktion 

inom vuxenutbildningen hade kunnat göra för att hjälpa elever att undvika studieavbrottet. 

Som blivande specialpedagog inom Komvux är det viktigt att förstå hur vi kan påverka alla 

medarbetare till att uppmärksamma och förebygga studieavbrott. Studieavbrott kan tänkas 

vara kostsamt i pengar för kommunen men kan även vara kostsamt för individen som inte 

kommer vidare i sina framtidsplaner. 

Denna studie kan vara till nytta för att på en organisatorisk nivå se över arbetet för att 

förebygga studieavbrott. Studien kan även hjälpa enskilda medarbetare att känna igen signaler 

från de elever som kanske står inför att överväga ett sådant beslut. Dessutom kan eleven ha 
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nytta av att studien uppmärksammar orsaker bakom studieavbrott. Att kunna 

förebygga studieavbrott skulle vara positivt för lärare, elever och för samhället. Inför min roll 

som blivande specialpedagog i den här verksamheten ser jag det som mycket viktigt att ha 

kunskaper om just detta fenomen.  

1.2  Syftet i studien 

Syftet med studien är att förstå vilka orsaker som ligger bakom studieavbrott inom Komvux 

och om det hade kunnat undvikas inom den kommunala vuxenutbildningen. 

 

Frågeställningar 

 Vilka orsaker ser studie- och yrkesvägledare inom Komvux ligger bakom 

studieavbrott? 

 Vilka orsaker uppger elever som har avbrutit sina studier ligger bakom studieavbrott? 

 Hur hade studieavbrottet kunnat undvikas enligt studie- och yrkesvägledarna och 

eleverna? 

Avgränsning 

Denna studie avser att belysa några elevers och några studie- och yrkesvägledares 

uppfattningar om orsaker till studieavbrott.  Studien kommer att se närmare på studieavbrotten 

inom den gymnasiala delen av Komvux där eleverna ingått i grupper med 

klassrumsundervisning. 

Inom vuxenutbildningen finns tre skolformer, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 

för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (Skolverket, 2014). Denna studie kommer 

att fokusera på förutsättningar för studier inom den gymnasiala delen på kommunal 

vuxenutbildning (Komvux). 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs vuxenutbildningens verksamhet, uppdrag och vad tidigare studier 

har visat om studieavbrott. 

2.1  Vuxenutbildningen  

Det vuxenpedagogiska forskningsfältet omfattar Kommunal vuxenutbildning (Komvux), 

folkhögskolor, studieförbund, högskolor, distansutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar 

(Håkansson, 2007). 

 

År 1938 uppstod statens aftonskola för att ge vuxna chansen till högre studier. Studieförbund 

började sedan med kvällsgymnasium som blev mycket uppskattat. Kvällsgymnasium 

hamnade år 1960 under Skolöverstyrelsen vilket i förlängningen innebar att de fick rätt till 

statsbidrag och examensrätt (Salin, 2010). 

 

Den 1 juli 1968 var Komvux en kopia av gymnasiet. Den var avgiftsfri och under kommunalt 

huvudmannaskap (Salin, 2010). Första egna läroplanen (Lvux82) kom 1982 och i samband 

med det blev Komvux en egen skolform. 

 

Även om Komvux har funnits länge så ligger fokus i lärarutbildningarna och i forskning på 

barn och ungdomar (Håkansson, 2007). Det kan göra att det finns en förvirring runt uppdraget 

och runt förväntningar hos lärarna som ska arbeta på Komvux, eftersom de inte får så mycket 

i utbildningen om just denna skolform (a. a). En aspekt att ta i beaktande vid undervisning på 

vuxenutbildningen är enligt Skolverket (2014) att vuxna, kanske mer än barn, är en heterogen 

grupp som behöver ha ett inflytande över egna insatser i studieformer och planering av 

kursuppläggning utifrån vad som kan vara svårt eller lätt att hantera i studierna. 

2.2  Vuxenutbildningens uppdrag och styrdokument 

Kommunen har alltid huvudmannaskap vad gäller Komvux även om det finns enskilda 

anordnare. Det är även kommunens uppdrag att motivera och stimulera till studier på 

Komvux. Vidare tar informationsmaterialet upp vikten av att en individuell studieplan 

upprättas och studie- och yrkesvägledning erbjuds och att eleven får en gedigen introduktion 

till sina studier (Skolverket, 2014) 
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Skollagens 20 kapitel tar upp mål, innehåll och syfte vad gäller Kommunal 

vuxenutbildning (SFS, 2010:800). Där menas att Komvux ska stödja och stimulera till 

lärande. Det är den enskilda elevens behov som ska styra. Vidare beskriver skollagens 

(2010:800) 20 kapitel att grundläggande Komvux syftar till att ge vuxna kunskaper för att 

kunna delta i samhället och möjligen fortsätta studera. Nästa steg är gymnasial Komvux som 

ämnar ge vuxna kunskaper som motsvarar gymnasieskolans utbildningsmål (SFS 2010:800). 

Vidare under 8 § tas ansvaret för individuella studieplaner upp som ska upprättas och det är 

hemkommunens ansvar.  

Läroplanen för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) menar att uppdraget är att stödja 

elever att nå sin fulla potential utefter målbild och förutsättningar. Vidare skrivs det om 

solidaritet och mänskliga rättigheter som en del av det som ska lägga grunden för 

vuxenutbildningen. Vidare trycks det i styrdokumenten på vikten av att vuxenutbildningen ger 

elever möjlighet att kombinera parallellstudier och arbete.  

Vad gäller stödinsatser inom Komvux så är det lärarens ansvar att planera och genomföra 

stödinsatser. Rektorn har ansvar för att se till att läraren har alla förutsättningar för att kunna 

utföra den arbetsuppgiften (Skolverket, 2015).  

En studie- och yrkesvägledare ska enligt Skolverket (2014) hjälpa eleven att bli medveten om 

sig själv, om olika alternativ vad gäller yrken och studier, om relationen mellan sig själv och 

studiealternativen, lära sig att fatta beslut och lära sig att genomföra besluten. Vidare skriver 

Skolverket att studie- och yrkesvägledarna inom vuxenutbildningen har ett förstärkt ansvar att 

vägleda inför studier på Komvux och även bedriva uppsökande verksamhet. På Skolverkets 

(2017a) hemsida står det att studie- och yrkesvägledningen ska leda till hållbara val för 

individen och motverka avhopp och programbyten. 

2.3  Studieavbrott 

Studieavbrott som begrepp har funnits i ca 50 år. När arbetsmarknadens krav steg blev 

fenomenet synligt och ett problem (Lupsa, 2010).  

 

Studieavbrott inom Komvux är vanligt. Hela 35 % av de som startade sina studier avbröt sina 

studier 2013 enligt den uppföljning som gjordes av Centrala Studiestödsnämnden (2016). 

Inom vuxenutbildningen anses det vara ett avbrott om en elev har varit frånvarande från 

http://www.skolverket.se/
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kursen i mer än tre veckor i följd förutsatt att det inte är beviljad ledighet eller 

sjukdom (CSN, 2017).  

 

Alla avbrott ska dokumenteras och rapporteras dels till rektor men även halvårsvis till 

Skolverket (SFS 2011:1108). Det är även ett avbrott när eleven själv uppger en önskan om att 

avbryta sina studier. Centrala studiestödsnämnden (CSN) menar att utbildningsanordnare bör 

utforma kriterier för vad som krävs för att en elev ska anses bedriva studier. Avbrott oavsett 

anledning skall rapporteras till CSN skyndsamt av huvudman enligt CSNs rapport (2016). 

Det finns alltså flera intressenter i elevernas studieavbrott. Det är Skolverket som hänvisar till 

skollagen i sin definition av avbrott. CSN menar att en elev som enligt skollagen och 

förordningen om vuxenutbildningen har avbrutit sina studier anses ha gjort ett studieavbrott. 

Utbildningsanordnarna ska följa samma regelsystem men kan enligt CSN:s allmänna råd även 

upprätta egna kriterier för vad som anses vara en aktiv elev (CSN, 2016; SFS 2011:1108).  

 

2.4 Orsaker till studieavbrott  

Enligt svenska studier och rapporter 

Cedstrand, Ågren & Österberg (2016) gjorde en studie för Göteborgs stad för att kartlägga 

vilka elever som gör studieavbrott och varför de gör studieavbrott på gymnasial Komvux. De 

fann att 50 % av avbrotten ligger utanför utbildningens kontroll och att övriga 50 % kan 

härledas till faktorer som utbildningsorganisationen kan rå över. Vidare menade forskarna att 

de 50 % som anger att utbildningsorganisationen var orsaken till avbrotten, skulle kunna ha 

undvikits med hjälp av en bättre ingång till studierna samt en bra organisering av 

undervisningen. Tidiga avbrott antas ha att göra med ansökningssystem och vägledning 

medan senare avbrott härleds till undervisningens organisation.  

 

Skolverket (2012) gjorde en registerstudie som visade att den största andelen av orsaker till 

avbrotten inte kunde utläsas från registerdata. Den typ av data som noteras är enligt skolverket 

att eleven har blivit etablerad på arbetsmarknaden, fått barn, studerat inom en annan skolform, 

emigrerat, fått pension eller har blivit sjukskriven. Det innebär att andra anledningar så som 

till exempel motivation och kvalitet på undervisning inte undersöks i studien. Det var sju av 

tio avhopp som föll in under den senare mer osynliga delen av studien (Skolverket, 2012) 
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CSN fick 2015 i uppdrag att göra en studie över personer med studiestöd som 

avbrutit alla eller vissa kurser.  Studien visade att personliga orsaker var den vanligaste 

faktorn, arbete kom på plats nummer två och problem relaterade till studierna på plats 

nummer tre. Sist kom problem relaterade till studiemedlet i sig. När studien undersökte mer 

specifika orsaker visade det sig att avsaknad av motivation var den största orsaken till avbrott, 

tätt följt av att kursen upplevdes som för svår och att eleven saknade stöd av läraren. Arbete 

och sjukdom gav upphov till ungefär 20 % av avbrotten. 

Appel (2007) intervjuade svenska studerande på Uppsala Universitet som hade avbrutit sina 

utbildningar. Det framkom att de främsta orsakerna var att utbildningen kändes fel. 

Förväntningarna på utbildningen stämde inte överens med vad som senare levererades. 

Bristande motivationen var en annan återkommande orsak till avbrott. De intervjuade uppgav 

även att otydlighet och löften som inte infriats samt otydlighet om förkunskapskrav var 

orsaker till avbrott. 

Enligt internationella studier och rapporter 

Quigley (2005) tar upp tre barriärer som många studenter har gemensamt inom vuxenstudier i 

Nova Scotia i Canada. Det första är situationen. Det vill säga att ordna vardagens praktiska 

göromål exempelvis familj och resor. Den andra kan ha att göra med institutionen. Det vill 

säga antagningsförfarandet och schemat. Det sista tydliga hindret är tidigare skolupplevelser, 

attityder och värderingar med koppling till misslyckanden (a.a.).  

Street (2010) gjorde en litteraturöversikt över vilka elever som gör studieavbrott från 

vuxenutbildningar på distans i Mississippi i USA. Faktorerna bakom dessa visade sig vara de 

samma som för utbildningar i klassrum. Street (2010) beskrev övergripande teman som 

”externa orsaker” till exempel kursfaktorer och stöd, ”orsaker kopplat till eleven” såsom 

självständighet och ”akademiska orsaker” till exempel tid för studier och studieteknik. 

Yasmin (2013) gjorde en studie i New Delhi, Indien, för att kartlägga indikatorer för elever 

som ligger i riskzonen för att göra avbrott. Hon studerade elever som deltog i en form av 

distansundervisning. Avbrotten var många och framförallt bland personer med anställning, 

gifta kvinnor, äldre personer och personer som bodde långt från lärcentret. I intervjuer med 

elever som hade gjort avbrott visade det sig att brister i den personliga kontakten med 

lärcentret var en av orsakerna till avhopp men även självstudiematerialet och 

informationskanaler till studenterna var relevanta orsaker till studieavbrotten. 
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Flera forskare (Aarreniemi-Jokipelto & Bäck, 2014; Doll, Eslami, Walters, 

2013; Bradley & Renzulli, 2011; Roessingh & Watt, 1994) skriver att det finns tre typer av 

faktorer till studieavbrott, ”push out ”, ”pull out” och ”fall out”. ”Push out” innebär att eleven 

avbryter sina studier på grund av skolrelaterade problem. Det kan bero på dåliga skolresultat 

eller disciplinära problem. ”Pull out” innebär faktorer som rör sig utanför skolan. Det kan 

vara arbete eller familj som drar. De elever som ”bara försvinner” som det har varit svårt att 

förutse faller under gruppen ”fall out”.  Aarreniemi-Jokipelto & Bäck (2014) skriver vidare att 

i början av studien, som genomfördes i Finland, trodde de att de flesta orsakerna till 

studieavbrott för vuxna som studerar på högskolan rörde sig inom gruppen ”pull out”. Det 

visade sig dock att det fanns en hel del som låg inom högskolans ansvarsområde, alltså inom 

området ”push out”. Vidare visade studien att obligatoriska moment, uteblivet stöd från 

studievägledare, att utbildningen inte hade tagit hänsyn till tidigare utbildning och 

erfarenheter, lärarens undervisning och motvilja till flexibla anpassningar var orsaker till 

studieavbrott.  Mer utförliga beskrivningar av dessa begrepp tas upp i nästa avsnitt. 

Teorier om ”Pull out”, ”push out” och ”fall out” 

Avsikten med följande avsnitt är att förtydliga de olika forskarnas syn på begreppen som 

kommer användas som ramverk för denna studie. 

Aarreniemi-Jokipelto & Bäck (2014) använde en teori hämtad från forskarna Jorden, Lara & 

McPartland, (1994) och Roessingh & Watt (1994). Det är ett ramverk där det finns tre 

kategorier av studieavbrott som benämns under internationell forskning; ”pull out”, ”push 

out” och ”fall out”. De ville undersöka hur det kom sig att ett antal studenter som läste på 

Master- och Bachelornivå bestämde sig för att avsluta sina studier sent under programmets 

gång. De menar att ”pull out”-faktorer är orsaker som ligger utanför Vuxenutbildningens 

kontroll, ”push out”-faktorer är orsaker som ligger helt och hållet inom vuxenutbildningens 

ramar och ”fall out”-faktorer innebär att elever bara försvinner plötsligt och det är svårt att få 

reda på varför de gjorde ett studieavbrott. Det vill säga att det inte går att härleda avbrottet till 

hur studierna har gått eller det privata livet. 

Ramverket fungerar bra för att härleda vilka faktorer som gör att elever hoppar av sina kurser 

(Doll, Eslami & Walters, 2013). Vidare menar författarna att ”push out”-faktorer är sådant 

som händer i skolan som leder till sådana konsekvenser så att en elev är ”pushed out”. Det 

kan till exempel vara test, närvaro, disciplinära policys eller dåligt uppförande. ”Pulled out”-

faktorer är sådant som är kopplat till eleven, men utanför skolan, som orsakar ett 
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studieavbrott. Det kan vara ekonomi, arbete, familjebehov, sjukdom, giftermål 

eller barnafödande.  

Vidare skriver Doll Et al. (2013) att Roessingh & Watt (1994) att de funnit ytterligare en 

faktor vilken de benämner ”fall out”-faktorn. Den innebär att en elev inte visar tillräcklig 

progression. Den uteblivna progressionen i kombination med otillräckligt stöd kan göra att 

elever faller ur skolsystemet. Dessa elever kommer inte att ”pushas” ut från skolan eller 

lockas iväg av andra sysselsättningar utan bara försvinna. Vidare menar Doll et al (2013) att 

skillnaden mellan dessa faktorer är vem som är agenten i situationen. De beskriver det som att 

”push out”-faktorer är det skolan som är agenten då eleven avslutas på skolan som en 

konsekvens. I ”pull out”-faktorer är det eleven som är agenten det innebär att det finns något 

utanför skolan som lockar eller distraherar eleven. När det kommer till ”fall out”-faktorerna är 

agenten varken skolan eller eleven utan omständigheter som är svåra för skolan eller eleven 

att rå över och som gör att eleven sakta men säkert förlorar kontakten med skolan. 

Bradley och Renzulli (2011) har också använt sig av teorier om ”pull out”- och ”push out”-

faktorer för att beskriva vad som kan ligga bakom studieavbrott. De menar att ”push out” 

handlar om att skolans struktur i kombination med elevens karaktär uppmuntrar till ett 

studieavbrott. De beskriver vidare att ”pull out” har mycket med konkurrerande aktiviteter att 

göra. Det handlar om sådant som lockar eleven att göra annat än studera. 

Roessingh och Watt (1994) kom också fram till tre olika kategorier av studieavbrott. Det som 

övriga författare kallade för ”pull out” kallar de för ”drop out”. Det vill säga när eleverna i ett 

avbrottssamtal uppger ett ointresse av att fortsätta med sina studier. Det visade sig dock att 

eleverna ofta upplevde att de misslyckats eller att läraren inte hade brytt sig om eleven 

tillräckligt. Begreppet ”fall out” används även i denna studie. Forskarna menade att dessa 

elever har det gemensamt att de ofta avslutar sina studier på ett relativt tidigt stadium i sina 

studier och att önskvärd progression har uteblivit. Studieavbrottet var inte ett medvetet beslut 

utan snarare en sidoeffekt av otillräckligt stöd för personen i studierna. Roessingh och Watt 

(1994) menade att ”push out”-faktorer innebär att man tar bort stödfunktioner för elever som 

fortfarande behöver dem eller som egentligen var villiga att fortsätta sin progression. Ofta 

handlade det om elever som av olika administrativa bestämmelser inte längre kunde fortsätta 

på kursen. 
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2.5  Att undvika studieavbrott  

Lupse (2010) refererar till en amerikansk handbok vid namn ”Drop out prevention”. Där tar 

de upp vikten av att identifiera elever som befinner sig i riskzonen för att göra studieavbrott. 

Vidare tar författaren upp en studie som visade att elever som fick extra stöd löpte mindre risk 

att avsluta sina studier i förtid. Quigley (2005) menar att de tre första veckorna är kritiska för 

att motivera eleverna att stanna kvar på utbildningen. Att minska arbetsbelastningen för 

framför allt vissa utsatta grupper som till exempel ensamstående med barn var också en faktor 

som kan motverka studieavbrott (Lupsa, 2010).  

 

Yasmins (2013) förslag för att motverka avhoppen är att få eleverna att känna att de har stöd 

trots att eleverna och lärarna inte ses. Att se till att alla elever får hjälp att söka de kurser som 

kan ge dem något och stöd i att inte söka vissa kurser därför att dessa inte bidrar till att täcka 

in vad eleven behöver och klara. Moduler i studieteknik och stresshantering rekommenderas 

även av Yasmin för alla elever (2013). 

Windham Et al. (2014) skriver om vikten av att jobba med riktade och individuella lösningar 

för att kunna hålla kvar elever inom utbildningen. Studien gick ut på att pröva huruvida en 

orienteringskurs i studieteknik skulle kunna resultera i färre studieavbrott. Vidare skriver de 

att studieavbrotten ofta uppstår inom den första tiden av studierna. Det är viktigt att fånga upp 

elevernas intressen när de är på plats fysiskt för att skapa en entusiasm och glädje kring 

studierna (a.a.). Studien visade att ålder, kön och deltagande i en studieteknikkurs var faktorer 

som kunde förutsäga om eleven skulle stanna kvar i sina studier. De menar att kvinnor, 

personer som är över 40 eller under 18 och personer som deltar i en studieteknikkurs är mer 

benägna att fortsätta sina studier utan studieavbrott än de som inte har erbjudits denna kurs. 

2.6  Motivet för mitt val av en kvalitativ metod för den här studien 

De studier som jag har redovisat i föregående avsnitt och som belyser studieavbrott bygger 

ofta på omfattande datainsamlingar med kvantitativa metoder. Centrala studiestödsnämnden 

(2016) menar att just registerdata har visat sig ha svårt att belysa orsaker bakom studieavbrott 

inom Komvux. Det går helt enkelt inte att få fram informanternas olika orsaker om man inte 

specificerar frågorna tillräckligt eller erbjuder öppna frågor i kombination med fasta 

alternativ. Göteborgstad gjorde en enkätstudie som gav en hög andel som svarade att de hade 
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”andra skäl” till studieavbrottet (Cedstrand, Ågren & Österberg, 2016). Vilka 

skäl som låg bakom blev inte klarlagt och finns följaktligen inte att ta del av. 

 

I Appel (2007) en studie som jag tagit del av hade kvalitativa metoder använts i stället för 

kvantitativa metoder. Den studien bygger på intervjuer med studenter som hade valt att 

avbryta sina studier. Forskaren var här ute efter att få en förståelse för orsaker bakom 

studieavbrotten och hur dessa kan motverkas. I den här studien har det varit min intention att 

försöka ta reda på mer om just bakomliggande orsaker till studieavbrott. Denna studie 

baserade sig därför på en kvalitativ metod som gav utrymme för att ta del av informanternas 

egna förklaringar till varför de valt att avbryta sina studier och yrkes- och studievägledarnas 

uppfattningar om fenomenet studieavhopp. 

3. Metod och genomförande 

I det här avsnittet redogörs för val av forskningsansats, datainsamlingsmetoder, studiens 

genomförande, bearbetning av data, urval av informanter och etiska överväganden. 

3.1 Forskningsansats 

Utifrån genomgång av tidigare forskning ser jag det som angeläget att försöka i den här 

studien samla data genom kvalitativa metoder. Det för att kunna komma åt kunskap om 

orsakerna bakom studieavbrott på Komvux. Det är något som inte har lyfts i andra studier 

som mer har baserats på enkäter eller registerdata.  

3.2 Metodansats 

Informanterna som är före detta elever och studie- och yrkesvägledarna har en gemensam 

faktor och det är att de har erfarenhet av fenomenet studieavbrott. Som det framgår av den 

teoretiska bakgrunden är det möjligt att hitta gemensamma upplevelser av hur ett 

studieavbrott kan ha uppkommit och hur det skulle kunna undvikas. Jag väljer alltså att närma 

mig studieavbrott som ett fenomen upplevt av de före detta eleverna och studie- och 

yrkesvägledarna.  

Creswell (2013) skriver att en fenomenologisk metodansats går ut på att samla in data från 

personer som har en gemensam upplevelse och sedan hitta något gemensamt i det individerna 

har upplevt. Det är inte säkert att det gemensamma är det mest intressanta i denna studie utan 
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snarare att hitta utfallsrum där flera olika upplevelser av ett gemensamt 

fenomen kan beskrivas. Därför är den fenomenografiska metoden av intresse i denna studie. 

Fenomenografin tillåter studien att hitta kategorier och teman kring ett fenomen (Dahlberg & 

Johnsson, 2015). Det vill säga att det finns en möjlighet att analysera enskilda individers 

tankar kring ett fenomen och via det hitta kategorier, skillnader men även likheter i utsagor. 

Det blir alltså möjligt att hitta ett antal variationer på en uppfattning (Dahlgren & Johnsson, 

2015). Studien är således inspirerad av en fenomenografisk och en fenomenologisk idé. 

Ramverket vad gäller ”push out”, ”pull out” och ”fall out” har använts för att kunna analysera 

data i tidigare studier vilket bidrog till att även det skulle kunna passa den här studien 

(Aarreniemi-Jokipelto & Bäck, 2014; Doll, Eslami & Walters, 2013; Bradley & Renzulli, 

2011; Roessingh & Watt, 1994). 

3.3  Den kvalitativa intervjun 

Intentionen med denna studie var att skapa en förståelse kring vad några elever men också vad 

några studie- och yrkesvägledare menar ligger bakom studieavbrott och om det hade kunnat 

undvikas. Kvale & Brinkman (2015) skriver att en fenomenologisk intervju låter samtalet om 

fenomenet belysas från många olika håll för att kunna fånga in essensen i fenomenet. Mest 

troligt fanns det flera essenser att hitta och därför lät jag mig inspireras av det 

fenomenografiska sättet att tänka kring utformningen av samtalen och att belysa innehållet i 

intervjuerna. 

En väl genomförd kvalitativ intervju kunde ge mig tillträde till den andres upplevelse och på 

så vis bidra till att få en bra precision i tolkningar (Kvale & Brinkman, 2015). För att komma 

åt kategorier, teman och utfallsrum användes öppna frågor (Creswell, 2013; Kvale & 

Brinkman, 2015). Avsikten var att vara öppen och lyhörd för att upptäcka mångtydighet i 

beskrivningarna i det som skulle undersökas (Kvale & Brinkman, 2015). Avsikten var att 

utföra kvalitativa forskningsintervjuer med tio studie- och yrkesvägledare och tio elever som 

har avbrutit sina studier. Avsikten var alltså att använda mig av två olika metoder för att samla 

data dels att genomföra intervjuer via chatt med eleverna som har avbrutit sina studier och 

dels ansikte mot ansikte med Studie- och yrkesvägledarna. 

Fördelen med telefon- och chattintervju var att det gav tillgång till personer som annars kunde 

vara svårt att få tag i och motivera för ett samtal. Det utifrån det faktum att dessa elever redan 
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hade gjort studieavbrott och följaktligen inte längre fanns att fysiskt träffa på 

skolan (Creswell, 2013; Kvale & Brinkman, 2015). Creswell (2013) och Kvale & Brinkman 

(2015) lyfter att det som man förlorar i en chattintervju är den informella kommunikationen. 

Det var något som jag var medveten om och förhöll mig till under datainsamlingen. Det blev 

viktigt att läsa chatt-texterna noga och att tolka informanternas beskrivningar väl. Det fanns 

risk för att både under- och övertolka och feltolka innehållet. Genom att ställa nya frågor till 

det som framkommit kunde jag ta upp en beskrivning men ge informanten chans att utveckla 

sitt tankespår.  

En chattintervju är karaktäriserad av att sammanfalla i tid men inte rum, till skillnad från 

ansikte mot ansikte intervju där både tid och rum sammanfaller (Opdenakker, 2006; Ackland, 

2013; Kvale & Brinkman, 2015). Nackdelen med att intervjua via chatt var att de sociala 

ledtrådarna försvinner. Det blev svårt att uppfatta kroppsspråk och annan tyst information 

(Opdenakker, 2006; Ackland, 2013; Kvale & Brinkmann, 2015). Opdenakker (2006) menar 

att emojis, som är små bilder som uttrycker känslor, kan i chattintervjuerna ersätta vissa 

känslor som annars hade kunnat gå förlorade. Risken med chattintervjuer kunde också vara att 

det transkriberade materialet kunde bli svårt att följa då interaktionen ofta löper väldigt snabbt 

via chatt (Ackland, 2013). Kvale och Brinkmann (2015) skriver att vinsten och risken med att 

utföra chattintervjuer är att känsliga tankar kan tas upp och osäkerheter som informanten kan 

besitta i ett möte ansikte mot ansikte inte blir en faktor via chatt. Det kan vara en fördel då 

informanten kan känna sig mer fri att uttrycka sina tankar och känslor bakom ett tangentbord 

Ackland (2013) menar att det blir viktigt att delge informanterna en ganska gedigen 

introduktion till ämnet med tydligt mål och syfte med intervjun inför chattintervjun. Avsikten 

var även att komma överens med informanten som deltog i chattintervjun om vilka 

nätverksetiskaregler även kallat netikett som skulle gälla. Det kan till exempel handla om hur 

länge ”tystnad” ska få fortgå (Ackland, 2013).  På skolverkets hemsida finns en 

sammanställning över vedertagna netikettregler som jag avsåg hålla mig till (se, bilaga 8). 

När det kom till de som skulle intervjuas via chatt var inte avsikten att egentligen uppnå en 

ansikte mot ansikte nivå på intervjun. Det här förfarandet att använda chattintervjuer behöver 

inte vara sämre än en ansikte mot ansikteintervju. Båda datainsamlingsmetoderna har sina för 

och nackdelar (Ackland, 2013). Det var värt att i denna studie prova denna metod då den 

gjorde det möjligt att nå personer oberoende av var informanterna befann sig geografiskt men 

även med tanke på eventuella funktionsvariationer.  
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Under samtalen med studie och yrkesvägledarna var det angeläget att inte 

stressa och att ta hänsyn till vad de kunde utveckla och genom nickar bekräfta att jag uppfattat 

deras beskrivningar och därefter vinkla frågor något för att försöka få dem att utveckla eller 

belysa en frågeställning mer ingående. Här fanns ju möjlighet till en direkt ögon- och 

öronkontakt under hela samtalet vilket kunde underlätta kommunikationen i samtalet. Många 

aspekter som beaktas under chatt-dialog beaktas även under ett samtal.    

3.4  Urval av elever och de första kontakterna 

Studien avsåg att koncentrera sig på en mellanstor kommun i Sverige. Vi kan kalla den 

Mittdala Kommun. I den undersökta kommunen Mittdala finns sju skolor som bedriver 

vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledarna som deltog i studien arbetar mot alla dessa sju 

skolor men urvalet av elever har hämtats endast från en av dessa enheter. 

 

Tio elevers uppfattningar och upplevelser skulle undersökas. Fokus låg på att få tag på elever 

som hade påbörjat och avbrutit en kurs under hösten 2016 och som hade deltagit i 

klassrumsundervisning inom gymnasial teoretisk Komvux alltså inte enskild undervisning. 

Den primära källan för studien skulle utgöras av tio elever som alla själva hade upplevt 

studier inom Komvux och gjort avbrott i sina studier. Eleverna som har gjort studieavbrott är 

de enda som kan sprida ett verkligt ljus över vad som ligger bakom detta val.  

 

Med hjälp av administrativ personal rekvirerades en lista på personer som hade gjort 

studieavbrott under höstterminen 2016. Den första kontakten med de före detta eleverna togs 

via ett informellt skrivet mail (se, bilaga 4). I mailet presenterades studien mycket 

övergripande och det fanns möjlighet att svara på en intresseanmälan till studien. När intresse 

var anmält skickades en mer ingående beskrivning av studiens syfte och 

datainsamlingsmetoder och etiska principer ut samt ett samtycke för på skrivning alltså ett 

missivbrev (se, bilaga 5).  
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3.5  Urval av studie- och yrkesvägledare och de första 

kontakterna 

Som tidigare tagits upp är studie- och yrkesvägledarna inte är den primära källan till 

kunskapen om fenomenet studieavbrott inom gymnasial Komvux. Men den här 

yrkesfunktionen möter eleverna inför studierna och de har en bred kontaktyta mot den primära 

gruppen studerande, det vill säga elever som senare kanske avbryter sina studier. 

Förhoppningen var att studie- och yrkesvägledare i samtalen kunde ge en insyn i 

antagningsprocessen då den här professionen har en kontaktyta mot lärare till de elever som 

hoppar av sina kurser. En aspekt som jag tagit i beaktande vid urval av informanter var att 

studie- och yrkesvägledarna i denna kommun är den enda profession man kan vända sig till 

som elev för att få stöd i form av samtal och råd. Studie- och yrkesvägledarnas perspektiv 

kunde tillföra studien en värdefull kunskap kring studieavbrott. Studie- och yrkesvägledarna 

fick information muntligt och skriftligt om studien och studiens syfte vid ett besök på deras 

arbetsplats. Alla fanns samlade på en centralt placerad plats som vänder sig mot alla sju 

skolenheter och som servar Komvux elever. Här presenterades de etiska reglerna och de fick 

ta ställning till om de ville delta eller inte. De kunde direkt ställa frågor om studien och boka 

samtalstid för intervju. Det här förfarandet var enkelt och smidigt och kontakter har därmed 

skett genom ett bekvämlighetsurval då jag lätt kunde få kontakt med dessa personer som 

arbetade med liknade funktion som jag själv.          

3.6 Datainsamlingsmetod och bearbetning 

Med inspiration av en fenomenografisk metod avsåg jag att göra halvstrukturerade och 

tematiska intervjuer (se, bilaga 2 och 3) (Dahlberg & Johansson, 2016). Intervjuerna med 

eleverna genomfördes via en chattfunktion med elever som avbrutit sina studier tills jag nått 

tillräckligt många elever och fått svar på syftet och frågeställningarna, målet var att få ihop tio 

informanter från respektive grupp. Intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna skulle alltså 

också helst bestå av ca tio informanter. Dessa intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte på 

respektive arbetsplats.  

Hela processen med intervjuer och databearbetning har hanterats enligt de sju stadierna som 

rekommenderas av forskarna Kvale & Brinkman (2014) och Larsson (2005). Det första stadiet 

var tematisering det vill säga att se till att förarbetet pekar på att tekniker, syfte och möjliga 

analysmetoder stämmer överens. Sedan har studien planerats för och beaktat mål och etik. I 



Susanna Sjöstedt Meshesha                                                                                                                         Handledare: Gun-Marie Wetso 

 sma14003  

 

 20 (53) 
 

 

tredje stadiet var det dags att genomföra intervjuerna. Det gjordes med stöd en 

intervjuguide som var semi-strukturerad (se, bilaga 2 och 3).  När chatt-intervjuerna var 

genomförda skrevs dessa ut i sin helhet samt sparades i anonymiserade Word dokument. Jag 

väntade med att anonymisera de utskrivna chatt-dialogerna då jag ville ha möjlighet att bolla 

intervjun med informanten och även ha möjlighet att ställa följdfrågor. 

Vid resultatredovisningen kondenserades materialet till kluster som innehöll det mest 

intressanta och värdefulla utsagorna som belyste just informanternas tankar om orsaker till 

studieavbrott. Det fanns även material som belyste informanternas förklaringar till avbrott och 

hur dessa kunde undvikas. Dessa redovisas i resultatdelen.  

När det var dags för stadie fem var det tydligt att det passade bra att analyser en del av 

materialet utifrån teorier om ”pull out”, ”push out” och ”fall out” (Aarreniemi-Jokipelto & 

Bäck, 2014; Doll, Eslami, Walters, 2013; Bradley, Renzulli, 2011; Roessingh, & Watt, 1994).   

Med hjälp av förarbetet kunde resultatet verifieras och rapporteras i en överskådlig form. 

Detta förfarande omfattade även en återkoppling till informanten som gav de en chans att inte 

”drabbas” av intervjuarens tolkningar och konklusioner. Informanterna fick chans att verifiera 

mina tolkningar av vår intervju. Jag ställde följdfrågor och bad informanterna bekräfta eller 

utveckla mina tolkningar via epost eller ytterligare möten i chatten. Detta för att undvika 

feltolkningar och för att respektera och försäkra att utsagor har uppfattats enligt informantens 

intention och omsorgen höjer etiken i hanteringen (Kvale & Brinkman, 2014; Creswell, 

2013).  

Bearbetningen av data skedde successivt var efter. Data materialet bearbetades tills en 

mättnad uppstått det vill säga ett tillräckligt stort antal intervjuer fanns för att få ett svar på 

frågeställningarna och studiens syfte och en bild av det undersökta fenomenet studieavbrott.    

Varje chatt-intervju tog mellan 30 - 45 minuter att utföra. Vid utskrift omfattade chattmaterial 

4-6 sidor per chatt-intervju beroende på längde på intervjun och att ovidkommande innehåll i 

texterna tagits bort. Det transkriberade materialet från intervjuerna med studie- och 

yrkesvägledarna omfattade 5-8 sidor per informant i en kondenserad form där annat som inte 

direkt berörde frågeställningarna hade plockats bort. Intervjuerna klipptes sönder och 

sorterades in efter gemensamma teman som gick att finna vid genomläsningen (se, bilaga 6 

och 7). När denna första tematisering var gjord sorterades materialet in under det som gick att 

kategorisera enligt analysmodellen, ”pull out”, ”push out” och ”fall out” (se, bilaga 6 och 7). I 

detta stadium blev det tydligt att det uppstod ett behov av att sortera in uttalanden under 
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ytterligare en rubrik som innehöll utsagor om studieplanering. Det fick bli en 

separat fjärde kategori med data som just belyste detta. 

3.7  Tillförlitlighet 

För att studien skulle få någon substans krävdes elevernas röst. Då de är många intervjuades 

ett fåtal. Dessa fåtal intervjuer kan indikera om tidigare forskning stämmer med de resultat 

som jag har tagit del av. Det är möjligt att elevinformanterna skulle kunna ha gett andra svar 

om en intervju genomfördes ansikte mot ansikte men jag är inte säker på att det höjer 

validiteten i svaren. Kvale & Brinkmann (2015) skriver att en chattintervju kan göra att 

informanter är mer benägna att öppna sig. 

Etiska överväganden 

Det är alltid viktigt att ta hänsyn till om det kan uppstå en asymmetri, det vill säga att 

informanten säger det den intervjuade vill höra för att informanten känner ett underläge 

(Creswell, 2005; Kvale & Brinkman, 2015). Enligt Ackland (2013) kan en chattintervju 

avhjälpa maktobalans som annars kan uppstå. Då det är ganska vanligt att personer är mer 

benägna att uttrycka sig fritt bakom ett tangentbord. Vidare tog forskaren upp att det inte är 

säkert vem det är som chattar på andra sidan. I denna studie valdes att ha förtroende för att 

identiteten på den som chattade på andra sidan stämde med det informanten uppgav. 

I studien följdes vetenskapsrådets (2011) rekommendationer att använda de fyra etiska 

huvudprinciperna. Den första principen handlar om informationskravet. Informanterna fick 

förinformation (se, bilaga 4) där jag efterfrågade medverkan i studien med information om 

studien och vad den skulle användas för. Innan datainsamlingen kunde påbörjas sökte jag 

samtycke via missvibrevet (se, bilaga 5) från alla inblandade parter (Creswell, 2005; Kvale & 

Brinkman 2015). Insamlandet av samtycken kunde vara en utmaning vad gäller 

chattintervjuerna men här användes scanner, foto och post. Informanten fick även information 

om konfidentialitet i missivbrevet. När Samtycket kom mig till handa vilket det gjorde via 

post och mail så genomförde vi intervjun. Varje intervju inleddes med att jag upprepade 

informationen om konfidentialitet och möjligheten att avbryta intervjun när som helst. 

Chatten skrevs ut och raderades ur chattapplikationen direkt efter genomförande. Data hölls 

sedan inlåst. 

Larsson (2005) skriver att det är viktigt att ha ett gediget innehåll i sin studie för att kunna 

belysa frågan vilket verkar vara oavsett metod. Etik ska sammanfalla med kvalitet vilket 
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säkerställer att alla inblandades tid och insats respekteras och tas om hand 

ordentligt (Vetenskapsrådet, 2011). Den fenomenografiska studien ska gå till botten med 

bibehållna nyanser. Metodperspektivet skulle ge en harmoni som bör råda mellan 

frågeställning, datainsamling och analys (Larsson, 2005). Det var viktigt att alla som senare 

läser studien och resultaten kan förstå vad det inneburit att hantera alla moment på ett bra sätt 

och att skapa tillförlitlighet och trovärdighet i studien. Detta var viktigt för att kunna stå för 

studien och på ett trovärdigt sätt framföra resultatet av studien. 

4. Resultat 

Då tidigare forskning har kunnat belysa tre kategorier vad gäller studieavbrott tänkte jag börja 

med att sprida ljus över resultatet med hjälp av teorierna ”pull out”, ”push out” och ”fall out”. 

Studieplaneringens roll i förhållande till studieavbrottet blev också en kategori som blev 

framträdande i intervjuerna med informanterna. I första avsnittet behandlas intervjuerna som 

är gjorda med eleverna som även omnämns som informanter och i andra avsnittet framställs 

studie- och yrkesvägledarnas. Här används nu förkortningen (Syv) för yrkesgruppen.  

4.1 Orsaker till studieavbrott enligt eleverna 

Gruppen elever från Komvux som svarade positivt på medverkan i studien kom att omfatta 

nio elever, de deltog i intervjuerna via chatt. Intervjuer hölls med fem män och fyra kvinnor. 

Sju av informanterna är födda kring mitten av 90-talet. En informant är född i mitten av 70-

talet och en i början av 80-talet. Alla intervjuer genomfördes via chatt med några extra frågor 

via mail vid genomgången av materialet. Det blev nödvändigt att lägga till en extra separat 

kategori för utsagor om studieplanering då detta tema blev framträdande i flera intervjuer. 

Detta resultat presenteras i en separat text under rubriken Studieplanering och information 

som kommer efter genomgång av de tre kategorierna. Intervjuerna presenteras nedan i 

kondenserad form för att ge en tydlighet i resultatet. Figur 1. ger en översikt över resultatet. 

Jag använder elever och informanter om denna grupp för att inte blanda ihop dessa med 

gruppen representerade av Syv-gruppen i diskussionsdelen. 
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Push out 

I första kolumnen återfinns kategorin ”push out” vilken innebär att skolans och/eller 

skolsystemets regelverk och bestämmelser omöjliggjorde att eleverna kunde fortsätta sina 

studier. Det fanns alltså en uttalad vilja från elevernas sida att slutföra studierna och ofta 

försöker även eleverna aktivt eftersöka åtgärder men utan resultat vilket resulterar i ett 

studieavbrott. 

Elev (2) ville gärna studera men kunde inte fortsätta då hen var för ung för att uppbära 

studiebidrag. Hen behövde då jobba för att tjäna sitt uppehälle vilket omöjliggjorde studier på 

heltid för eleven.”Pull out” är en tänkbar kategori med tanke på att behovet av försörjning 

blev större än viljan att studera. Men i intervjun uppgav eleven tydligt att studierna hade 

prioriterats om studiemedel hade beviljats. Studiemedel är en för många självklar del av 

systemet för att kunna studera därför placeras det som en faktor inom skolans/systemets 

område. 

Elev (5) och (6) genomförde nästan en hel kurs. Några veckor innan det sista provet för 

kursen upplevde de att den kränkande behandling som läraren utsatte eleverna för inte längre 

gick att acceptera. Den kränkande behandlingen bestod enligt eleverna av anklagan om fusk, 

insinuationer om språkbrister, tydlig ovilja att ha eleverna i klassen med mera. Då eleverna 

påtalade detta hos rektorn gavs de svaret att lektionerna inte var obligatoriska och att rektorn 

inte hade medel att rå över situationen. Eleverna hade alltså försökt att göra något åt 

situationen men rektorn menade att skolans bestämmelse inte kunde åtgärda den uppkomna 

situationen så att eleverna kunde slutföra sina studier utan att gå på lektionerna. 

Elev (8) hade också en uttalad vilja att slutföra de två kurser som hade sökts men då 

lektionerna låg på exakt samma tid och eleven behövde lektionerna för att kunna ta till sig 

innehållet blev hen tvungen att välja bort en av kurserna. 

Elev (2), (5) och (6) uppgav att studieavbrottet fick dem att må dåligt. Elev (2) menade att det 

var tråkigt när något man inte kan rå över gör så att det blir omöjligt att avsluta det man har 

påbörjat. Elev (5) och (6) kände att hela den uppkomna situationen var besvärande och de 

kände sig ledsna och besvikna. Elev (8) beskriver studieavbrottet som en befrielse då hen 

äntligen inte kände sig sliten mellan den avbrutna kursen och en annan kurs som krockade 

schematekniskt. 
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Pull out 

Nästa kategori är den som tar upp ”pull out” det vill säga orsaker som ligger utanför 

vuxenutbildningssystemet som blir mer viktigt för eleven än studierna. 

Informant (4) behövde åka till sitt hemland och hade gjort det oavsett hur kursen upplevdes. 

Med det sagt påtalade informanten att kursen inte var det hen önskade. Informanten ansåg att 

läraren inte tog hänsyn till elevernas olika nivåer och behov och att de inte fick muntlig 

träning. Informanten har återupptagit studierna nu men valde en annan anordnare då 

undervisningen på den tidigare skolan inte var ändamålsenlig för eleven. På frågan om hur det 

kändes att göra ett studieavbrott svarade informanten att det kändes bra då hen var tvungen att 

åka till sitt hemland. 

Informant (9) hade i ett begynnande skede eftersträvat en utbildning som krävde många 

kurser. Under utbildningens gång så bytte informanten målbild och insåg att alla kurser inte 

behövdes. Informanten påpekade att tempot var högt på kursen men att hen hade klarat 

resterande kurser om det hade behövts. Då informanten även jobbade sa hen att det blev ett 

lätt val att avbryta kurserna och koncentrera sig på jobbet istället. 

Figur 1: Orsaker till avbrott analyserat med hjälp av ramverket ”push out”, ”pull out”, och ”fall out” 

Push out Pull out  Fall out 

Elev (2) fick inget studiebidrag då 

hen inte hade åldern inne för det. 

Hen menar att det var den största 

anledningen till studieavbrottet. 

 

Elev (5) och (6) avslutade kursen 

på grund av att de upplevde sig 

kränkta av sin lärare. Skolan ansåg 

att de inte kunde göra något på 

grund av bestämmelser och 

eleverna sa sig då anse att det blev 

omöjligt att avluta kursen. 

 

Elev (8) hade ämnen på samma tid 

schemamässigt. Skolan kunde inte 

anpassa detta på något sätt och 

därmed blev det ett studieavbrott. 

Elev (4) behövde åka till sitt 

hemland. Men menade ändå att hen 

inte vet om hen hade slutfört kursen 

om omständigheterna hade varit 

annorlunda. Eleven upplevde att 

kursen gick för fort fram och hade 

fokus på fel saker. Eleven menade 

att ett studieavbrott kunde ha blivit 

aktuellt även om hen hade stannat i 

Sverige så kursen inte levde upp till 

elevens förväntningar. 

 

Elev (9) insåg att studierna inte var 

nödvändiga för slutmålet det vill 

säga den utbildning hen ville 

komma in på. Dessutom jobbade 

informanten och valde att prioritera 

det. 

Elev (1) upplevde uteblivna 

framsteg som inte 

uppmärksammades och gjorde ett 

studieavbrott. Förvisso bokade hen 

en resa till Puerto Rico (pull out) 

men intervjun i stort visar ändå på 

att det är just en belastning som hen 

inte kan hantera som ligger till 

grund för studieavbrottet. 

 

Elev (3) menade att matematiken 

gick för fort fram och hen lyckades 

inte hänga med. Hen upplevde 

således att progression uteblev i 

önskad takt. Eleven i fråga hade 

även uttalad dyslexi som inte 

beaktades i undervisningen enligt 

elevens utsago. 

 

Även elev (7) upplevde att hen 

behövde avsluta sin kurs då den gick 

för fort och hen inte kunde göra de 

framsteg som hen önskade. 
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Fall out 

Tre av de nio intervjuade informanterna kunde placeras under kategorin ”fall out” det vill 

säga elever som gör studieavbrott då önskad progression har uteblivit utan att det har 

uppmärksammats. 

Informant (1) lade under intervjuns gång ansvaret på sig själv i sina ord. Men i berättelsen sa 

hen att det gick för snabbt, informanten fick ingen hjälp och det informanten menade att det 

var svårt att motivera sig till att studera. Informanten berättade vidare att läraren inte 

uppmärksammade eller stödde inlärningen. Följden av detta blev att ett studieavbrott gjordes. 

Informant (1) tyckte att det kändes som ett misslyckande att avbryta studierna en känsla av 

osäkerhet vad gäller framtida studier fanns. Informanten menade att det var en inre kamp där 

viljan att ha ett fullständigt gymnasiebetyg kämpade mot koncentrationssvårigheter. 

Informant (3) har dyslexi och fick inga anpassningar för det. Det gjordes försök att ändå 

slutföra kursen i matematik men hen lyckades inte hänga med. Informanten försökte gå till 

några mattestugor som skolan erbjöd men progressionen uteblev. Hen valde då att göra ett 

studieavbrott vilket upplevdes som en befrielse för informanten. 

Informant (7) upplevde att kursen gick för fort fram och att hen inte kunde göra den 

progression som önskades. Valet blev då att avsluta sin kurs för att prova vid ett senare 

tillfälle eller hos en annan anordnare. Informanten tyckte att det kändes tråkigt att göra ett 

studieavbrott och hade hellre fått förutsättningar för att klara kursen. 

Studieplanering och information inför studier 

Informant (9) insåg att alla sökta kurser inte behövdes för att nå det slutgiltiga målet och i och 

med det avbröt eleven sina studier. Informant (1) diskuterade att hen tagit sig vatten över 

huvudet vad gäller mängden ämnen. Krock i schemat uppkom för informant (5), (6) och (8). 

Uteblivet studiebidrag var problemet för informant (2). Alla dessa orsaker kan härledas till 

studieplaneringen och information. 

4.2 Hade studieavbrottet kunnat undvikas? 

Informant (1) och informant (9) menade att skolan inte kunde hjälpa elever att undvika 

avbrott. Båda ansåg att ansvaret ligger helt hos eleven. Vidare sa eleverna i andra utsagor att 

det fanns oseriösa lärare i vissa kurser och att tempot var mycket högt. 
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Informant (2) menade att först och främst måste det finnas studiebidrag, 

åtminstone om man ska plugga en kort och intensiv kurs som kräver att man studerar varje 

dag i flera timmar. För det andra ska det finnas möjlighet att få tillgång till personlig hjälp av 

läraren. Informanten menade att många lektioner gick ut på att läraren hade en föreläsning 

vilket inte lämnade plats för frågor. 

Informant (7) lyfte fram att läraren kunde göra så att elever stannar kvar. Hen trodde att det 

hade gått att slutföra kursen med en lugnare lärare som informanten upplevde den andra 

gruppen hade. Informant (3) ansåg att inget hade kunnat göra så att hen skulle kunna undvika 

ett avbrott då studietakten var alldeles för hög. 

Informanterna (5) och (6) menade att studieavbrottet absolut hade kunnat undvikas om de 

hade fått gehör för problematiken med läraren. 

Informant (8) sade att hen hade kunnat ge engelskan en chans om det hade kunnat lösas 

schematekniskt. 

4.3 Orsaker till studieavbrott enligt studie- och yrkesvägledare 

Nedan kommer studie- och yrkesvägledarnas syn på studieavbrott att presenteras med stöd av 

samma teoretiska ramverk som för eleverna det vill säga ”push out”, ”pull out” och ”fall out”.  

Det blev nödvändigt att även här lägga till en extra separat kategori för studieplanering då 

detta blev framträdande i samtliga intervjuer. Denna kategori redovisas under rubriken, 

Studieplanering och studieinformation inför studierna efter genomgång av de första tre 

kategorierna som anges i tabellen. Intervjuerna presenteras nedan i kondenserad form för att 

ge en tydlighet i resultatet. I figur 2. ges en sammanfattning av studie- och yrkesvägledarnas 

svar utifrån teorierna angivna ovan.   

Jag väljer att ange informanterna Syv vilket är en förkortning för studie- och yrkesvägledare. 

Detta för att i diskussionen kunna hålla isär informantgrupperna. 

Push out 

Syv (2) uttryckte att hen såg behovet av att jobba aktivt med eleverna som ska in i studier. 

Hen delade upp orsaker som gör att elever avbryter tidigt och elever som avbryter studier 

senare under utbildningen. Hen trodde att majoriteten av avbrotten antagligen låg i ett 

begynnande skede av utbildningen och att det ofta kan härledas till att eleven ser många 
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hinder och känner sig osäker inför starten. Det passar under denna kategori då 

det är skolans ramverk som förhindrar att det finns resurser att jobba med detta menar syv (2).  

Vidare trodde syv (2) att sena avbrott ofta kunde härledas till studiesvårigheter eller andra 

liknande faktorer som gör att eleverna ramlar ur (fall out).  

Syv (9) trycker på hur studieovana, trösklar, hinder och bristen på anpassningar gör att 

eleverna avbryter sina studier. Det kan glida mellan ”push out” och ”fall out” men då även 

denna informant tog upp detta med att resurser skulle kunna avhjälpa denna faktor så ligger 

det inom vuxenutbildningens ansvarsområde. 

Figur 2: Orsaker till avbrott analyserat med hjälp av ramverket ”push out”, ”pull out”, och ”fall out” 

utifrån studie- och yrkesvägledarnas (syv) intervjuer. 

Push out Pull out  Fall out 

Syv (2) pratar om vikten att röja 

hinder, avsaknad av anpassningar 

och studieovana som huvudsakliga 

orsaker. 

 

Syv (9) tog upp att många elever 

avbryter studier på grund av att de 

inte kan komma förbi ”trösklar” 

och att studiesvårigheter inte får 

extra anpassningar. 

 

 

Syv (1) säger att graviditet, 

sjukdom och jobb är vanliga 

orsaker till avbrott. ”Alltså de har 

oftast en ganska god orsak till 

varför de avbrottar. Jag tror att, 

man tror kanske att det är en stor 

klick som kanske bara struntar i 

studierna men i den åldern som de 

befinner sig i, så tror jag inte att de 

bara struntar i studierna utan då är 

det ju någonting som har hänt i 

familjelivet till exempel.” 

 

Syv (3) säger att ” Det är nog 

vanligast med missnöje med 

studieformer, jobb och förändrad 

livsituationer. Mer ovanligt med 

orsaker kopplat till 

undervisningen” 

 

Syv (5) tar bland annat upp sociala 

problem, det vill säga tidigare 

erfarenheter, familjesituation, 

sjukdom, jobb eller orkar inte 

kombinera jobb och studier. 

 

Syv (7) menar att familj och jobb 

är de tunga orsakerna till avbrott. 

 

Syv (8) pratar om att trassel i livet 

så som bostadslöshet och att det 

strular till sig runt omkring står för 

en stor del av avbrotten. Speciellt 

bland de yngre eleverna. 

Syv (4) menar att brist på 

motivation eller uthålighet, 

studiesvårigheter, otydligt mål, 

felval, ensamhet eller blir inte sedd 

vilket i sin tur leder till att eleven 

väljer jobbet där man känner ett 

sammanhang. 

 

Syv (6) tar upp avsaknaden av 

relationer, anonymitet, stor 

arbetsbörda.. 

 

Syv (10) menar att det är den stora 

arbetsbördan som gör att elever gör 

studieavbrott. 
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Pull out 

Syv (1) återkom till att just graviditetsrelaterade orsaker låg bakom många avhopp. Vidare 

ville hen framhålla just detta att de flesta eleverna har ett gott skäl till studieavbrottet. Det går 

att utläsa att yrkes- och studievägledarna således tänker att de flesta orsakerna till 

studieavbrott ligger hos eleven.  

Syv (3) tror att val av fel studieform (studieplanering), jobb och förändrade livssituationer står 

för majoriteten av avbrotten. Syv (5) tar också upp just faktorer runt omkring som till exempel 

familjesituationer, tidigare erfarenheter, jobb och kapaciteten att kombinera jobb och studier. 

Likaså Syv (7) trycker på hur familj och jobb står för majoriteten av studieavbrotten.  

Syv (8) menar att trassel och tidskrävande sociala sammanhang var orsaken till många avbrott 

speciellt hos de yngre eleverna. 

 Fall out 

Både Syv (4) och (6) tar upp hur anonymitetet och avsaknaden av sammanhang gör att elever 

förvinner från kursen av oklar anledning vilket även de tror står för en stor del av avbrotten. 

Syv (4) uttryckte bristen på motivation och uthållighet som faktorer som kan stå för många 

avbrott. Syv (6) och (10) tar båda upp att den stora arbetsbördan som inte relateras till någon 

skolfaktor eller personlig faktor gör att många avbryter. 

 Studieplanering och information inför studier 

Alla studie- och yrkesvägledare menar att studieplanering och information är av största vikt 

för att eleverna ska stanna kvar i utbildningen. De menar att om eleverna inte får rätt 

information vet de inte vad som finns att förvänta sig av kursen. Just den differensen mellan 

förväntning och verklighet menar informanterna ligger till grund för studieavbrott. Vidare 

säger alla informanter att informationen kring kurser, poäng och kursinnehåll inte är tydligt i 

den tillgängliga informationen. Därav menar samtliga att ett möte med en studie- och 

yrkesvägledare kan ge en bättre bild av vad kursinnehåll, vad antal poäng per vecka innebär i 

tid samt vad de olika studieformerna innebär.  Syv (1) uttrycker att det är lätt att eleverna ”tar 

sig vatten över huvudet” när de söker till kurser på egen hand. Flera av Studie- och 

yrkesvägledarna tar upp att eleverna är oförberedda på arbetsbördan vilket de menar att de 

kanske inte hade varit om de hade träffat en studie- och yrkesvägledare inför sina studier. 
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Syv (4) säger att ”prata med en studie- och yrkesvägledare är positivt då man 

kan göra målbilden klar och man får klart för sig vad man behöver. Kanske man kan undvika 

att läsa sådant man har misslyckats med. Det negativa med ett möte med en studie- och 

yrkesvägledare är om man blir pressad in i studier för då har man inte motivationen”. 

4.4 Hade studieavbrottet kunnat undvikas, om i så fall hur? 

Studie- och yrkesvägledarna har många tankar över hur det skulle gå att jobba preventivt för 

att minska antalet studieavbrott på Komvux. Det som återkommer är att de tror att det saknas 

resurser. Alla tio studie- och yrkesvägledare nämner extra personal. Syv (4) pratar om ”kring 

personal”, syv (8) nämner att en studie- och yrkesvägledare på varje skola kanske skulle 

kunna vara en lösning. 

Syv (1, 2, 4, 9) menar att det nog skulle kunna hjälpa att tidigt uppmärksamma om en elev 

ligger i riskzonen för avbrott. Syv (6) pratar om att uppmärksamma tidiga signaler som till 

exempel ströfrånvaro även på Komvux. 

Syv (2, 6) nämner att undanröja hinder och att sänka trösklar. Syv (2) menar att hindren ofta 

grundar sig i osäkerhet som hen menar kan avhjälpas om en stödperson kan lotsa eleven in i 

skolstarten. Syv (6) pratar om trösklar som hen menar bottnar i osäkerheter. Informanten ger 

exempel på en tröskel som kan var sen ankomst som resulterar i att eleven går hem och med 

det startar en ond spiral.  

Alla tio menar att en god planering med hjälp av en studie- och yrkesvägledare hade kunnat 

avhjälpa många avbrott. Då de menar att ett möte med en studie- och yrkesvägledare inför 

studier ger eleven en verklig bild av vad kursen innehåller och hur mycket tid eleven 

förväntas lägga ner. De tar även upp att en studieplanering undviker felval. 

5. Diskussion 

Nedan följer diskussioner vad gäller resultat och metod. Resultatdiskussionen delas upp i 

orsaker till studieavbrott, vilket även delas upp efter de olika kategorierna som har använts i 

analysen. Sedan diskuteras tankar kring att undvika studieavbrott.  

I metoddiskussionen beskrivs hur metoden har fungerat i föreliggande studie.  
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5.1  Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få reda på vad några elever och studie- och yrkesvägledare 

ansåg ligga bakom studieavbrott och om vuxenutbildningen på något sätt hade kunnat hjälpa 

eleverna att undvika studieavbrottet.  

5.1.1 Orsaker till studieavbrott med avseende på ”push out”-faktorer 

Under rubriken ”push out” har tre elever och två studie- och yrkesvägledares utsagor 

placerats. Dessa elever har på olika vis gett uttryck för att det var faktorer kopplat till 

vuxenutbildningssystemet som var orsaken till studieavbrottet. Under denna rubrik har även 

CSN fått vara en del. Elev (3) angav att denne inte kunde få studiemedel på grund av sin 

ålder. Enligt CSN (2017) kan man få studiemedel från och med hösten det år man fyller 20. 

Förutom att koppla detta till vuxenutbildningssystemet i stort går det även att påpeka vilken 

skillnad information och studieplanering hade kunnat göra. På hemsidan CSN (2017) står det 

vidare att för att få studiehjälp med 1050 kr per månad måste man studera heltid och det 

kräver att eleverna jobbar på sidan av vilket kan vara svårt att kombinera med den 

studietakten. Hade informanten kontaktat en studievägledare hade eleven kunnat få 

information om olika möjligheter eller insett från början att det inte var hanterbart. Bland 

annat nämnde två studie- och yrkesvägledare olika insatser som finns numera för att främja att 

personer uppnår ett slutbetyg. Det är inte säkert att just denna elev hade kvalificerats för det 

men om eleven inte frågar kommer den absolut missa eventuella chanser.  

Studien gjord av Cedstrand, Ågren och Östberg (2014) för Göteborgs stad visade att ca 27 % 

av de intervjuade eleverna skulle ha hamnat under ”push out”. Den studien har andra 

kategorier (för lite stöd/dåligundervisning, ändrade planer/kursen ges ej, schemakrockar) jag 

menar då att detta kan jämföras med att studieavbrotten kan härledas till orsaker som ligger 

inom vuxenutbildningens ansvar.  

Skolverket (2015) menar att det finns ett ansvar hos rektorn att se till att lärare anpassar 

undervisningen efter behov och förutsättningar hos eleverna. Därför går det att argumentera 

för att elever som uppenbarligen har rätt till och behov av stöd och följaktligen avbryter sina 

studier på grund av att vuxenutbildningens ramar inte har tillåtit det och eleven blir således 

”pushed out” från Komvux. Studie- och yrkesvägledare pratade om att röja hinder och hjälpa 

elever över trösklar. Vilket kan ses som nödvändiga anpassningar som rektor kan sörja för att 

vissa elever kan få tillgång till. I ljuset av detta skulle till exempel eleven med dyslexi kunna 
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hamna under ”push out” och inte ”fall out” men då elev fick erbjudande om 

mattestugor och på eget bevåg slutade gå på dem blev det kategorin ”fall out”. Med det sagt är 

det inte vattentäta skott mellan kategorierna och eleverna tangerar flera orsaker och kan 

placeras under olika kategorier beroende på hur svaren tolkas. 

I denna studie har tre av nio elever placerats under ”push out” och två av tio studie- och 

yrkesvägledare har uppskattat studieavbrott till orsaker som ligger inom vuxenutbildningens 

ramverk. Då underlaget är begränsat kan det inte dras några slutsatser av det. Däremot går det 

att se att denna lilla studie ligger nära Göteborgsstads stora studie om studieavbrott på 

Komvux. Det kan vara viktigt att på en organisatorisknivå ta detta till sig då det studie- och 

yrkesvägledare tror om avbrotten inte stämmer helt med vad eleverna säger om 

studieavbrotten speciellt när det rör något som organisationen som Studie- och 

yrkesvägledarna omfattas av faktiskt behöver ta till sig och fundera över hur Komvux kan 

möta elevernas upplevelser om att ha blivit ”pushed out” ur skolan. 

I SFS (2011:1108) står att inom vuxenutbildningen ska ingen utsättas för diskriminering som 

har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion med mera. Det som informant (5) och (6) 

anser sig ha upplevt strider klart och tydligt med vuxenutbildningens grundläggande skrifter 

som jag har angivit ovan. Det är inte förenligt med vuxenutbildningen att elever ska utstå 

denna typ av behandling. Då skolan underlät att ta tag i situationen är eleverna utputtade från 

skolan. Då skolan aktivt beslutar att eleverna får gå och att läraren får stanna har skolans 

beslut lett till elevernas studieavbrott. Ingen av studie- och yrkesvägledare tog upp att 

kränkning skulle vara en vanlig orsak till studieavbrott och det blir lite svårt att förhålla sig till 

då det inte heller uppkommer i andra studier att detta skulle vara något vanligt 

förekommande. Informanterna menade att de hade fullgjort kursen om de inte hade blivit 

behandlade på detta viset. Med det sagt påpekade en av eleverna att hen bad om stöd i 

svenskan i ett begynnande skede då hen saknade vokabulär vilket är normalt då hen endast 

bott i Sverige i ca två år. Informanten fick aldrig det stödet men tyckte ändå att kursen var 

relativt lätt. Informant (5) menade att hen skulle ha klarat kursen men mycket tack vara stöd 

från kompisar då hen inte alltid förstod förklaringarna som läraren gav.  

Detta med att det finns en differens i nivå på det svenska språket och vilket vokabulär som är 

nödvändigt för att kunna tillägna sig innehållet i kursen leder oss in på en faktor som studie- 

och yrkesvägledarna har återkommit till och det är brister i förkunskaper.  
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”Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras 

i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 

ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för 

utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.” (SFS, kap 20, 2 §) 

Med stöd av ovan citat hade informanterna rätt att få stöd i svenskan. 

Sammanfattningsvis så går det att se att det finns elever som upplevde att de hade försökt 

genomföra sin utbildning men på grund av olika faktorer inom vuxenutbildningens ramar 

kunde inte slutföra sina kurser. Orsakerna som eleverna angav var schemakrockar, kränkning 

och problem med möjlighet till CSN. Studie- och yrkesvägledarna pratade om hinder och 

trösklar vilket de anser gör att flera elever gör tidiga avbrott. De anger även uteblivna 

anpassningar som har efterfrågats som en orsak till många avbrott.  

Det blir också tydligt att fler informanters orsaker och tankar kan passa in här med det blir en 

gallring där helheten av intervjun får avgöra var den övervägande orsaken hamnar. 

5.1.2 Orsaker till studieavbrott med avseende på ”fall out”-faktorer 

Inom kategorin ”fall out” hittar vi tre före detta elever och tre studie- och yrkesvägledare som 

har angivit vanligaste orsakerna som ligger inom denna kategori. Det var alltså inget som 

lockade dem ut ur utbildningen och det var heller inget som direkt gjorde att de var tvungna 

att avbryta sina studier vid en första anblick. Det som däremot blir tydligt är att alla har det 

gemensamt att de upplevde arbetsbördan och hastigheten för hög i förhållande till deras 

förutsättningar. 

Informant (1) återkom till att hen upplever sig ha koncentrationssvårigheter. Informanten 

menade att det finns en självinsikt och att hen kan ”lura” sin omgivning att hen klarar av mer 

än vad hen egentligen gör. Informanten upprepar att det inte är skolans jobb att göra 

anpassningar så att eleven kan klara av kurserna utan att eleverna själv måste göra sitt bästa 

och hen mäktar helt enkelt inte med det. Även här skulle eleven må bra av att få hjälp att göra 

en mer strukturerad och noggrann planering eventuellt som kan hålla trots 

koncentrationssvårigheter. En studie- och yrkesvägledare lyfte just att det aldrig är en bra idé 

att pressa någon in i studier och att det ofta slutar med ett avbrott. Informant (3) hade 

diagnostiserad dyslexi. Hen ansåg sig inte ha rätt till en massa anpassningar utöver erbjudande 

om att gå till en mattestuga och förlängd tid på prov. Informanten samtalade med en kurator 
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vid ankomst till skolan men hade sedan ingen egen tid med pedagog för att få 

stöd för att klara sina studier.  

Skolverket (2015) ger som ett konkret tips att lärare inom vuxenutbildningen ska analysera 

elevernas lärstil för att kunna anpassa utbildningen. Även Lupse (2010) poängterar vikten av 

att ge stöd till elever som behöver det och att det gav resultat vad gäller att minska 

studieavbrotten. När elever tillåts att tillhöra kategorin ”fall out”, har detta då inte gjorts i 

tillräcklig utsträckning. Det verkar finnas ett glapp i elevernas önskan till att ha en närvarande 

lärare och det verkar även vara av vikt för att eleverna ska slutföra sina studier (Yasmin, 

2013; Street, 2010). Även Centrala studiestödsnämndens studie (2015) visade på att 

avsaknaden av stöd från lärare var en av de mest vanliga förekommande orsakerna till 

studieavbrott. Håkansson (2007) lyfte att det kunde finnas brister i att lärarkåren utbildas för 

att undervisa barn och att det kan uppstå förvirringar vad gäller uppdrag och förväntningar i 

undervisningen av vuxna. Det är detta synsätt som glider mellan ”fall out” och ”push out". 

Det blir svårt att gå till botten med hur medveten skolan har varit om problematiken i dessa 

fall och det är ju det som avgör i vilken kategori dessa avbrott hamnar. Det kan vara så att 

eleverna hade fått stöd om skolan hade varit medvetna om att det stöd eleverna fick inte 

räckte. Ofta vet inte skolan, känner de inte till att det finns behov hos eleverna. Studie- och 

yrkesvägledare menar att brist på motivation, svårigheter och avsaknad av ett sammanhang 

och relationer är tunga orsaker till studieavbrott. Studie- och yrkesvägledarna trodde att 

anonymitet och ensamhet inom vuxenutbildningen kunde vara en betydande orsak till avbrott. 

Appel (2007) menade att vuxenstudenter som deltog i en studie om avbrott på Uppsala 

universitet sa att ”… betydelsen av att bli sedd som individ och inte försvinna i en anonym 

massa. Somliga uttryckte också en önskan om en mer personlig kontakt med lärare. Vissa 

upplevde sig ganska utsatta om något hände och de behövde stöd.” (s. 15, Appel, 2007). En 

informant sa att lektionerna mestadels var som föreläsningar och att hen fick studera hemma 

och kolla på ”Youtube” för djupare förklaringar. Detta kan nog leda till flera ”fall outs”. 

 

Sammanfattningsvis så förmedlade informanterna i denna studie ett brett spann av orsaker 

som kan kategoriseras under ”fall out”. Eleverna menade att det ofta gick för fort fram och de 

lyckades inte hålla takten av olika anledningar och således försvann ur utbildningen. Studie- 

och yrkesvägledarna tog också upp arbetsbördan men tryckte mer på avsaknaden av 

relationsbyggen som en orsak till att elever bara försvinner ur sina studier. 
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5.1.3 Orsaker till studieavbrott med avseende på ”pull out”-faktorer 

Sedan har vi kategorin ”pull out” som innebär att det är något som drar i eleven som är 

roligare eller viktigare. Skolverket (2012) menade att dessa orsaker var en liten del av alla 

studieavbrott. Ur Cedströms Et al. (2014) studien gick att läsa ut att det var cirka 60 procent 

av avbrotten som kopplade till att eleven behövde göra något annat. I CSNs rapport (2016:3) 

framkom att ca 70 % av de som avbryter studier gjorde det till följd av personliga orsaker 

eller arbete vilket motsvarar kategorin ”pull out”. 

Två elevers studieavbrott kunde kategoriseras här. Det var informant (4) som behövde åka till 

sitt tidigare hemland för att se efter sin far och informant (9) som prioriterade arbete istället 

för att läsa de kurser hen hade sökt. Hen hade heller inte längre ett behov av kurserna då hen 

bytte målbild till vad hen behövde studierna till. Studie- och yrkesvägledarna uppfattning var 

att majoriteten av studieavbrotten kan återfinnas inom denna kategori vilket stämmer överens 

med tidigare forskning. Med det sagt är antalen studieavbrott som ligger utanför alldeles för 

höga enligt tidigare forskning samt med tanke på den lilla studie jag har genomfört för att tro 

att det inte går att påverka avbrottsantalet. Fem studie- och yrkesvägledare har på lite olika 

sätt formulerat att de flesta nog gör avbrott av skäl som är kopplat till arbete eller 

livsförändringar. 

Skolverket (2015) understyrker att vuxenutbildningen har en extremt heterogen målgrupp. 

Med det menas villkor både vad gäller livet runt omkring men även förutsättningar för studier. 

Quigley (2005) identifierade tre barriärer som försvårar möjligheten till att slutföra sina 

studier. Familjesituation och transportmöjlighet var de tydligaste barriärerna. Även Centrala 

studiestödsnämndens studie (2015) visade att personliga orsaker så som till exempel 

familjesituation eller transportmöjligheter till och från skolan var de övervägande faktorerna 

till studieavbrott. Det är möjligt att detta är något man måste ta för givet inom 

vuxenutbildningen. Samtidigt menar Skolverket (2014) att det är vårt uppdrag att se till att det 

finns möjlighet att kombinera studier med arbete, familj och andra åtaganden som många 

vuxna ställs inför. 

Sammanfattningsvis har studie- och yrkesvägledarna lagt sin gissning på just typiska ”pull 

out”- faktorer. De pratar om jobb, sjukdom, graviditet, familjesituationen, kombinationen jobb 

och studier. En studie och yrkesvägledare pratade om kompisrelationer som eleven kan ha 

svårt att freda sig från. Det var två elever som slutade för att de hellre ville göra något annat.  

Den ena behövde resa och den andra behövde jobba. 
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Även om detta är en lite studie som inte går att generalisera kring så är det 

ändå tydligt att den ligger i linje med vad tidigare forskningen har visat. Det finns ett behov 

av att veta varför eleverna lämnar utbildningen inom Komvux, för att förstå vad 

vuxenutbildningen kan göra för att hålla kvar dessa elever.  

5.1.4 Att undvika studieavbrott 

Informant (9) insåg att planeringen var fel. Det fanns inte ett behov av alla de poäng som hade 

sökts. För denna informant gjorde nog detta studieavbrott varken till eller ifrån. Informanten 

uppgav sig vara en driven person som har lätt att lära. Däremot kan det vara fel att ha ett 

antagningsförfarande där elever konkurrerar om platser som tas upp av sådana som inte 

behöver kursen. Detta hade kunnat undvikas med hjälp av en noggrann planering med hjälp 

av en studie- och yrkesvägledare vilket inte gjordes i detta fall. Just studieplanering är en 

förebyggande faktor som både studie- och yrkesvägledare och elever upprepar i sina 

intervjuer.  

 

Enligt Skolverket (2014) ansvarar huvudman i detta fall kommunen för att upprätta 

studieplaner med tydliga mål. I detta ingår även ett ansvar för att informera om förutsättningar 

och möjligheter som till exempel ekonomiska lösningar. Då alla studie- och yrkesvägledare 

och majoriteten av eleverna tog upp just hur en bra studieplanering inför studier kan göra 

skillnad blir det viktigt att fundera över hur behovet ska kunna möta efterfrågan. Om det 

skulle räknas på antal personer per studievägledare, om det skulle införas som något slags 

tvång med studieplanering så skulle det bli ohållbart. Däremot nämnde en studie- och 

yrkesvägledare om det skulle vara tänkbart att deras arbete skulle placeras ut på skolorna 

istället, för att ha en bättre tillgänglighet vilket kan vara en intressant tanke. 

Studie- och yrkesvägledarna talar som sagt om vikten av att planera för en korrekt målbild. 

Syv (3) talar om att ha stöd inför studier men även stöd i att inte studera. Hen pratar om vikten 

av att bara läsa sådant som är nödvändigt och som man helst inte har erfarenhet av många 

misslyckanden med. Alla studie- och yrkesvägledare tar upp detta med att 

informationsmaterialet kring ansökan och kurser inte är särskilt tydligt och det är då bra att 

komma och samtala med en studie- och yrkesvägledare för att vara insatt i vad som krävs och 

vad kursen innehåller. De påpekade att just om differensen mellan förväntning på kursen och 

takten och hur det är i verkligheten är för stor så blir det ofta avhopp.  
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Vidare menade studie- och yrkesvägledarna att de är en kanal mellan skolan 

och eleven inför studier och att de kan göra en överlämning om det finns något särskilt som 

skolan behöver veta för att förbreda anpassningar. En Studie- och yrkesvägledare ska enligt 

Skolverket (2014) hjälpa eleven att bli medveten om sig själv, bli medveten om olika 

alternativ vad gäller yrken och studier, bli medveten om relationen mellan sig själv och 

studiealternativen, lära sig att fatta beslut och lära sig att genomföra besluten. Vidare tar 

skriften upp att inom vuxenutbildningen har studie- och yrkesvägledarna ett förstärkt ansvar 

vad gäller att vägleda inför studier på Komvux och även bedriva uppsökande verksamhet. 

Även Windham Et al. (2014) tar upp vikten av studievägledning för att få elever att stanna 

kvar på sina studier. I SFS (2010:800) står att ” Hemkommunen är skyldig att se till att den 

som avser att påbörja utbildning på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning.” 

(20 kap, § 10a). De intervjuade eleverna i Appel (2007) uppgav just studievägledning och 

information som en faktor som kan motverka avbrott på universitetsutbildningar. 

Studieavbrotten hade kunnat undvikas genom att studenterna via en studie- och 

yrkesvägledare hade kunnat få en realistisk bild av utbildningen. Även informant (2) hade 

förmodligen kunnat undvika studieavbrottet genom att träffa en studie- och vägledare för att 

få hela bilden klar för sig vad gäller förutsättningar för studier.  

 

”Det är inte lärarens problem att jag har koncentrationssvårigheter” (Informant 1).  

 

Informanten menade att koncentrationssvårigheterna alltid har funnits och att hen bara måste 

skärpa sig… Denna informant beskrev studieavbrottet som ett nederlag. Viljan till att arbeta 

för fullständigt gymnasiebetyg är stor men informanten menar att det bara inte går och hen 

behöver skärpa sig. Informantens studieavbrott hade kanske kunnat undvikas med en mer 

noggrann planering i kombination med en anpassning till den upplevda 

koncentrationssvårigheten. Skolan har ett ansvar att anpassa efter eleven men det gäller också 

att eleven efterfrågar hjälpen. Det måste finnas ett samspel där personal kring 

vuxenstuderande vågar ta ett ansvar inte bara för de akademiska målen men även för det 

sociala.  Lupse (2010) skriver om vikten av att identifiera elever som befinner sig i riskzonen 

för studieavbrott vilket även Skolverket (2015) lyfter när de skriver att det finns en poäng med 

att identifiera lärstil för eleverna. Några studie- och yrkesvägledare poängterar det här att det 

är viktigt att se eleverna och att ge de ett sammanhang för att undvika anonymitet att de 

lämnas att klara studierna själva. Det är nog den enda vägen att lyckas se elever som möjligen 

ligger i riskzon för ett studieavbrott. Majoriteten av studie- och yrkesvägledarna menade just 
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att kringpersonal behövs för att plocka upp signaler och för att jobba med det 

sociala som de menar är minst lika viktigt för vuxna som för barn. Lupsa (2010) menade att 

extra stöd var en bra metod för att minska risken för avbrott. Vidare menade forskaren att det 

kunde vara befogat att medvetet anpassa arbetsbelastning utifrån elevens livssituation. Kurser 

i studieteknik tas upp av Yasmin (2013) som en preventiv åtgärd för att hålla kvar elever. 

Inom vuxenutbildningen uppmuntras kommunerna att starta orienteringskurser i just 

studiehantering, stresshantering eller andra faktorer som skulle kunna ha en preventiv effekt 

på studieavbrotten. Även Windham Et al. (2014) stödjer slutsatsen om vikten av elevstöd både 

individuellt och i form av grupperingar för att få till exempel en kurs i studieteknik.  

Lärarens unika roll tas inte direkt upp i de teorier jag tagit upp men det går att förstå att just 

individuella lösningar ska utföras av engagerade lärare som följer det Skolverket anser vad 

gäller identifiering av lärstil och anpassningar inom ramen för klassen (Skolverket, 2015). 

Sammanfattningsvis gick det att utläsa att vuxenutbildningen behövde våga bry sig om 

eleverna trots att de är vuxna. Vilket pekades ut som en faktor till att hjälpa eleverna att 

undvika ett studieavbrott. Det var ett återkommande antagande att studie- och 

yrkesvägledning bör vara klar och tydlig information kring möjligheter i studier det är 

faktorer som kan hjälpa elever att undvika studieavbrott. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Då en kvantitativ ansats hade visat sig ge alldeles för svepande svar enligt tidigare forskning 

var en kvalitativ ansats den enda vägen för att i den här studien nå en förståelse om vad som 

låg bakom studieavbrotten (CSN, 2015). Det är klart att en kombination av dessa metoder 

hade kunnat ge en ännu bättre bild av hur det verkligen ser ut i Mittdala Kommun. Johanna 

Lundqvist (personlig kommunikation, 2017-09-08) tog upp vinster med att använda en mix av 

kvantitativa och kvalitativa data. Denna studie hade då blivit för stor. 

Med inspiration av den fenomenografiska teorin återfanns en förklaringsmodell för att få 

kunna förkovra mig i ett fenomen som dessa elever hade gemensamt. Det är möjligt att just 

denna teori inte var den viktigaste för att utföra studien men gav ändå en ryggrad för att finna 

stöd i avgränsningen. 

De sju stadierna, tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering, som Kvale och Brinkman (2015) skriver om fungerade som en strategisk metod 
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för att kvalitetssäkra och se till att jag hade alla nödvändiga faktorer klart för 

mig vid bearbetning av data. Det känns som att allt var ganska självklart under vissa faser i 

arbetet men det var ofta under studiens gång jag gick tillbaka för att försäkra mig om att jag 

hade tänkt på alla delar i analys och beskrivande.  

Fem män och fyra kvinnor intervjuades som hade gjort studieavbrott från gymnasial Komvux. 

Då det var ganska svårt att fånga de före detta elevernas intresse fick urvalet vad gäller till 

exempel kön, ålder och andra parametrar stå åt sidan till förmån för att faktiskt få tag i 

informanter som ville dela med sig av sina upplevelser. 

Att använda chattintervjuer istället för att intervjua ansikte mot ansikte är något som skulle 

kunna utvecklas. Det finns utmaningar i detta då man måste simulera en känsla av närhet, 

öppenhet och nyfikenhet allt detta som är ganska lätt att förmedla ansikte mot ansikte. Dessa 

känslor kan förmedlas via kroppsspråk, tystnad och ansiktsuttryck. För att simulera detta 

användes mycket emojis som även föreslogs av Opdenakker (2016). Ackland (2013) skriver 

om att det blir viktigt att överösa informanten med introduktion och information vilket gjordes 

i början av intervjuerna. Ett kanske överdrivet trevlig språk användes för att beakta riskerna 

med att känsliga ämnen lätt kan uppkomma vilket togs upp av Kvale & Brinkmann (2015). 

Det vill säga att det var viktigt att skapa ett rum av förtroende med informanten i ett tidigt 

skede av kommunikationen. Detta rum av förtroende kan ju bara skapas via ord då 

kroppsspråk och annan tyst information går förlorad i en chatt (Opdenakker, 2006; Ackland, 

2013; Kvale & Brinkman, 2015). 

I slutet av intervjun passade jag på att fråga informanterna hur de upplevde att bli intervjuade 

via chatt och alla var positiva. De sa att det var lätt, skönt och att de gärna skulle bli 

intervjuade via chatt i framtiden. En nackdel var att det var lätt att hamna i ett fråga svar 

mönster där det kunde bli mer av karaktären slutna frågor och att samtalet började likna en 

enkät. Det var viktigt att vara uppmärksam på detta för att kunna få tillbaka det till en 

kvalitativ mer öppen intervjusituation. Då hjälpte det ofta att gå tillbaka i intervjun och att be 

informanten att klargöra något tidigare uttalande. En annan nackdel var att det var svårt att 

samla in samtycken. Det krävdes påminnelse och det drog ut lite på tiden. Det skulle vara bra 

att hitta en form för att påbörja chattintervjun med samtycke av något slag. 

Vidare utfördes intervjuer med tio studie- och yrkesvägledare vilket gav ett ljus på 

studieavbrotten från ett mer distanserat håll. I avsnittet om urval skriver jag att det var möjligt 

att studie- och yrkesvägledarna var en bit ifrån eleverna men att det ändå kunde vara 
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intressant då de har en kontaktyta gentemot elever och skolor. Jag tror att 

intervjuer med till exempel lärare hade gett en mer omfattande syn av fenomenet 

studieavbrott. Vilket jag gärna skulle vilja göra i ett nästa steg. Med studie- och 

yrkesvägledarna utförde jag tillskillnad från med eleverna intervjuer som sammanföll i både 

tid och rum det vill säga ansikte mot ansikte. Studie- och yrkesvägledare är själva proffs på 

kvalitativa intervjuer då samtalet är en central del av deras arbete vilket gjorde att jag själv 

kunde känna mig nervös i situationen. Det är alltid en utmaning att utsätta någon för det de 

själva är proffs på.  

6. Sammanfattande kommentar över resultatet 

Det som framkom i resultatet i denna begränsade studie var att det finns en förvirring i vad 

Komvux ska ge och vad eleverna kan förvänta sig. Eleverna berättar återkommande om hur 

lärare har gått för snabbt fram, inte lagt tid på att skapa en relation till eleverna och underlåtit 

att anpassa efter elevernas olika förutsättningar. Samtidigt är eleverna med på att det är så 

Komvux fungerar. Det är även min upplevelse att det finns lärare inom vuxenutbildningen 

som anser att det inte är nödvändigt att bygga relationer till eleverna och att det är en del av 

vuxenutbildningen att inte behöva lägga så mycket energi på relationsbyggandet. I vår 

utbildning har vi fått lära oss vikten av att bygga relationer och få elever att känna en känsla 

av sammanhang och jag tror att det är viktigt även för vuxenelever. Speciellt vissa studie- och 

yrkesvägledare återkommer till just denna slutsats att det skulle vara önskvärt med ett ökat 

ansvar för både det akademiska men även det sociala sammanhanget. 

Styrdokumenten trycker på individuella lösningar och att utgå från elevernas olika 

förutsättningar. Samtidigt framgår det tydligt att vuxenutbildningen inte omfattas av särskilda 

anpassningar och har heller inga formella krav på att ha en elevhälsa. Det är nog inte 

meningen att motarbeta varandra däremot kan det uppfattas som att ge dubbla budskap. Under 

arbetets gång har jag diskuterat skrivelser i styrdokumenten i förhållande till extra 

anpassningar på Komvux i olika forum. Här ser jag en möjlighet i min framtida roll som 

specialpedagog på Komvux att med stöd av det som framkommit i resultatet ovan verka för 

och synliggöra behovet av att ge eleverna förutsättningar för att klara sina kurser. Det är även 

viktigt att jag tar chansen att påverka rektorer att ta det yttersta ansvaret för att se till att 

lärarna har förutsättningar att genomföra de anpassningar som behövs och inspirera lärare att 

satsa på att bygga relationer till de vuxenstuderande. 
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Anmärkningsvärt är även att alla dessa elever meddelade lärare eller 

receptionen om att de ville göra ett studieavbrott och detta inte följdes upp. Eleverna menade 

att de uppskattade att få reflektera över sitt avbrott på chatten i samtal med mig. En väg att gå 

kanske skulle kunna vara att alla elever som står inför att göra ett studieavbrott ska uppmanas 

att chatta med någon person från vuxenutbildningen innan de avbrottas från kursen. Jag tror 

att det skulle kunna ge mycket kunskap för att förbättra Komvux men det blir även ett forum 

att informera om det är så att avbrottet skulle kunna undvikas. 

Studien har gett en ökad kunskap om orsaker till studieavbrott på Komvux, något som kan 

gagna mitt uppdrag som Sfi-samordnare och blivande specialpedagog inom Komvux. Studien 

bidrar till kunskap för studievägledare och rektorer i Mittdala kommun och alla andra 

kommuner som verkar för att stärka vuxnas möjligheter att klara studier och livsmål. Studiens 

syfte och frågeställningar är besvarade och samtalen med informanterna har klargjort hur det 

såg ut för just dessa elever och hur studie- och yrkesvägledarna uppfattade avhoppen. 

Samtalen i studien har berikat och fördjupat både förståelsen för fenomenet studieavbrott i 

den här Komvuxverksamheten och vad som kan ses som utvecklingsområden inom 

verksamheten.  

Förslag på fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att göra en större studie över vad som ligger bakom studieavbrotten 

i kommunen. Vidare är det av intresse att ha någon studie som innefattar lärares upplevelse av 

sin undervisning och av studieavbrott. Det skulle vara intressant att kombinera kvalitativa 

intervjuer med kvantitativa data för att få en helhetsbild som kan användas för att få till 

insatser för eleverna som kan verka preventivt vad gäller studieavbrott. 

Studiens relevans för specialpedagogyrket 

Som tidigare nämnts är formuleringarna kring kravet på specialpedagogiska insatser begränsat 

inom vuxenutbildningen. Det finns inga krav på elevhälsa, särskilt stöd eller åtgärdsprogram. 

Med det sagt finns det inget som förhindrar att ett elevhälsoarbete bedrivs på 

vuxenutbildningen. För att få göra det behöver den specialpedagogiska kompetensen 

motiveras. Med hjälp av studier som denna byggs en motivationsbank upp där det blir tydligt 

att visa hur vi kan jobba för att förebygga studieavbrott. 

Denna studie visar att eleverna behöver bli sedda. Det beklämmande är att eleverna själva 

säger att det inte är vuxenutbildningens ansvar att anpassa och möjliggöra studierna för dem. 

Denna attityd tror jag måste vara ett resultat av stämningar som eleverna möter på Komvux. 

Studien inte bara motiverar vikten av att låta de specialpedagogiska perspektiven genomsyra 
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Komvux, den visar också på konsekvenser av att förbise dess vikt i form av att 

ca 20 % avbryter sina kurser. Min förhoppning är att specialpedagoger som befinner sig på 

Komvux ska finna tips för att motivera sin roll och för att kunna utforma insatser som hjälper 

många elever att lyckas.  
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Bilaga 1 

Andel deltagare inom grundläggande vuxenutbildning som avslutat resp avbrutit kurs 2015 (VXR)

Hur kurs läses Status Kurser Kursfördelning %

VXR Antagen 1 379 79,85

VXR Struken 348 20,15

VXR Total 1 727 100,00

Total 1 727 100,00

Andel deltagare inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning som avslutat resp avbrutit kurs 2015 (VXG)

Hur kurs läses Status Kurser Kursfördelning %

VXG Antagen 5 364 76,85

VXG Struken 1 616 23,15

VXG Total 6 980 100,00

Total 6 980 100,00

Andel deltagare inom gymnasial yrkesutbildning som avslutat resp avbrutit kurs 2015 (VXY)

Hur kurs läses Status Kurser Kursfördelning %

VXY Antagen 4 987 89,68

VXY Struken 574 10,32

VXY Total 5 561 100,00

Total 5 561 100,00
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till studie- och yrkesvägledare 

 Kan du berätta vad du vet om studieavbrott på Komvux? 

 Vad är din erfarenhet av studieavbrott på Komvux? 

 Vad tror du är de vanligaste orsakerna till studieavbrott på Komvux? 

 Skulle du kunna ge exempel på olika typer av studieavbrott? 

 Vad är dina tankar kring att hjälpa eleverna att undvika studieavbrott? 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Missivbrev 

En förfrågan om deltagande i en studie 
Denna inbjudan riktar sig till elever som har deltagit i Komvux 
Jag är en student som läser till specialpedagog. Jag planerar inför våren 2017 att genomföra 
mitt examensarbete och jag behöver därför komma i kontakt med personer som har 
erfarenhet av Komvux. I studien ska jag undersöka orsaker bakom studieavbrott och om det 
hade kunnat undvikas.   
 
Frågeställningar 

 Vilka orsaker uppger f.d. elever ligger bakom studieavbrott? 

 Hade studieavbrottet kunnat undvikas? 

 
Varje intervju beräknas ta c:a 40-60 minuter. Tid för intervjun kommer vi överens om. 
Platsen kommer vara på Messenger eller annan chatt-funktion. Intervjun kommer att skrivas 
ut och sedan raderas från Messenger. Det för att jag sedan ska kunna reflektera över det 
som har sagts. 
  
Vetenskapsrådets etiska regler för uppsatsskrivande och forskning ska beaktas för studien. 
Det innebär att Ditt deltagande ska bygga på att du har fått information om studiens syfte. 
Det ska vara frivilligt att delta och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 
behöva ge förklaring till detta. Konfidentialitet ska gälla, det innebär att all information 
anonymiseras så att det inte framgår vem som deltagit eller till exempel skolans namn. 
Intervjuerna ska endast användas för min studie. Den utskrivna chatten kommer att förstörs 
när studien blivit godkänd. En återkoppling av resultat till de deltagande ser jag som 
önskvärt. 
 
Jag hoppas att detta mail väcker intresse för vår studie. Din medverkan skulle vara till stor 
hjälp. jag avser att genomföra intervjuerna under februari-mars 2017. 
 
Deltagarens samtycke för medverkan 
Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och 
frivillighet och lämnar mitt samtycke till att delta i studien. 
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Bilaga 6 

Sortering av resultatet före detta elever 

Push out: agent är 

institutionen regel osv 

Pull out: Agent är eleven 

annat som attraherar 

Fall out: försvinner ofta i 

kombo med utebliven 

progression 

   

 

Hade studieavbrottet kunnat undvikas? 

För övermäktig planering Var inte redo undervisningen 

   

 

 

 

Hur meddelades skolan respons Upplevelse av svårigheter 

 

 

 

 

 

 

 

Avbrottet kändes bra Avbrottet kändes inte bra Kunde ngn ha gjort ngt 

 

 

  

 

 

Planering inför studier varför  

 

 

 

 

 

Studieplanering. 
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Bilaga 7 

Sorteringsverktyg Studie- och yrkesvägledare 

Orsaker till avbrott analyserat med hjälp av ramverket ”push-, pull, och  

Push out: agent är 

institutionen regel osv 

Pull out: Agent är eleven 

annat som attraherar 

Fall out: försvinner ofta i 

kombo med utebliven 

progression 

  
 

. 

 

 

Träffar elever som har gjort 

studieavbrott 

Vad skulle vi kunna göra Kunde ngn ha gjort ngt 

   

När i tid sker avbrott varför Konsekvenser av av brott 

 
 

  

Studieplanering:  

 

 

 

 

 



Susanna Sjöstedt Meshesha                                                                                                                         Handledare: Gun-Marie Wetso 

 sma14003  

 

 52 (53) 
 

 

Bilaga 8 

Umgängesregler på nätet 

Netikett (eng. netiquette eller Network etiquette) är ett slags oskrivna regler för att 

underlätta vårt umgänge på internet. Här finns en sammanställning av de vanligaste 

reglerna för e-post, webb och sociala medier. 

Tänk efter före 

Tänk två gånger innan du publicerar en text på internet eller innan du skickar iväg ett 

meddelande via mail, sms eller på sociala medier. Läs gärna igenom din text först. Verkar 

allting korrekt? Har du uttryckt dig så att det inte går att missförstå? Går ditt budskap fram? 

Undvik VERSALER 

Undvik gärna VERSALER (stora bokstäver) när du skriver. Att använda VERSALER kan 

tolkas som om du är upprörd eller skriker. Om du vill förstärka innebörden i ett ord kan du 

istället sätta stjärnor eller understreck runt ordet/orden: 

Jag kan *absolut inte* rekommendera den filmen. 

Jag kan _absolut inte_ rekommendera den filmen. 

Var tydlig, saklig och behåll lugnet 

Skriv gärna tydligt, sakligt och håll dig till ämnet. Behåll lugnet vid meningskiljaktligheter 

och gå inte till personangrepp. Om du vill förmedla känslor (visa att du skrattar, är ledsen, 

ironisk etc) kan du använda så kallade smileys. Det är ett bra sätt att undvika missförstånd. Se 

några exempel: :) visar glädje :( visar sorg eller ilska ;) visar ironi 

Du kan också använda emojis (små bildsymboler som uttrycker olika känslor). 

Dela upp långa texter 

Om du skriver en lång text, dela gärna in den i stycken och sätt rubriker så blir det mer 

lättläst. 

Skriv tydliga ämnesrubriker 

Använd korta och tydliga ämnesrubriker i dina e-postmeddelanden eller diskussionsinlägg. 

Det underlättar för mottagarna/läsarna att se vad ditt meddelande handlar om. Om du byter 

ämne i en diskussion byt också ämnesrubrik. 

Kontrollera med tidigare ställda frågor 

Om du tänkt ställa en fråga på en e-postlista eller i ett frågeforum, titta först efter om det finns 

något arkiv eller någon FAQ (Frequently Asked Questions - en förteckning över Vanliga 

frågor och svar) för att vara säker på att din fråga inte redan finns besvarad. 
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Skicka inte privata meddelanden till e-postlistor 

Om du prenumererar på en e-postlista, ta reda på hur den fungerar. Går ditt meddelande ut till 

alla när du svarar på ett inlägg? Var i såfall försiktig så att du inte skickar ut ett privat 

meddelande av misstag. 

Bifoga inte tunga filer 

Skicka inte för tunga filer (till exempel bildfiler) i synnerhet inte till ett stort antal mottagare. 

En del e-postlådor har begränsat utrymme och blir snabbt överfyllda. 

Kolla att länkarna fungerar 

Om du tänkt bifoga en länk i en tweet eller ett e-postmeddelande, kolla först att den inte är 

trasig. 

Släng kedjebrev i papperskorgen 

De flesta mottagare blir glada om du inte skickar kedjebrev vidare. Kedjebrev kan innehålla 

allt från falska virusvarningar till löften om pengar och ofta är avsändaren anonym. Ibland kan 

de innehålla virus (skadlig kod). 

 


