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Sammanfattning 

Syftet med arbetet har varit att ta reda på hur många studenter som avbrutit sina studier i 

svenska som andraspråk på grundläggande nivå och vilka orsaker som ligger bakom avbrotten i 

Tierps kommun. Detta med anledning till att Skolverket lyft fram att det är många studenter 

som inte slutför sina studier på grundläggande nivå. I undersökningen användes en kvantitativ 

metod. En enkät skickades till samtliga personer som gjort avbrott under år 2005 – 2008. 

Resultatet visade att de två största avbrottsorsakerna var att individerna fått arbete eller att de 

tyckte studierna var för svåra. Det framgick också att flertalet inte hade varit i kontakt med 

studie- och yrkesvägledaren innan de avbröt sina studier. Vi drog slutsatsen att det kan finnas ett 

behov att utveckla undervisningen och utarbeta rutiner för vägledningen vid studieavbrott. Detta 

för att minska antalet avbrott i framtiden.   
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Abstract 

The aim of this paper was to investigate how many students studying Swesdish as a foreign 

language, at secondary school level, in Tierps kommun, that have dropped out and their reasons 

for doing so. The reason for this is the report from Skolverket, stating that the rate of drop outs 

at this level is very high. To investigate this, a quantitative method was used. A questionnaire 

was sent out to all the students that dropped out 2005-2008. The result showed that the two 

main reasons for leaving their studies were that the individuals had found a job or thought the 

studies were too hard. The research also showed that the majority of the students had not been 

in contact with Career counseller prior to ending their studies. We came to the conclusion that 

there might be a need for developing the teaching and to work out routines for guidance at drop 

out situations. This to decrease the amount of drop outs in the future.   
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Inledning 

Från sin sjuksäng berättar Mustafa Cans mor bland annat om sitt utanförskap när hon ser 

tillbaka på sitt liv. Hennes mycket begränsade kunskaper i det svenska språket avskärmade 

henne från grannar och orsakade många svårigheter i vardagen. (Can, 2006) 

Nej, jag kände mig stum för att jag inte kunde tala och döv för att jag inte förstod allt hon 

sa. Att vara både döv och stum måste vara ett fruktansvärt handikapp. Att känna sig döv och 

stum, när man inte är det, är nästan ett straff, så sant som Gud är mitt vittne. (a.a. s. 78) 

 

Sverige beviljade uppehållstillstånd och uppehållsrätter till 90 021 personer år 2008. Av dessa 

kommer en betydande mängd människor hit som flyktingar och som anknytningar till dem, 44 

924 personer 2008. Ytterligare en grupp kommer till Sverige för arbete eller studier. Antalet 

individer i denna grupp var år 2008, 45 097 stycken.
1
 Alla för de med sig sin livshistoria, sina 

upplevelser och erfarenheter av olika slag, samt är uppväxta i kulturer som många gånger skiljer 

sig från den svenska. Även ländernas samhällsstrukturer kan vara annorlunda. Detta leder i sin 

tur till andra sorters system för utbildning och arbetsmarknad än vad Sverige har.  

Det förs en ständigt pågående diskussion kring utlandsfödda människors integrering i det 

svenska samhället. Vad som gynnar den och vad som hindrar den. Två aspekter som brukar 

nämnas i samband med integration är kunskaper i det svenska språket och vikten av att snabbt 

få ett arbete. Under vår utbildning till studie- och yrkesvägledare (vägledare) har vi fått både 

likartade och åtskiljande intryck beträffande utlandsföddas studier och kunskaper i svenska. 

Genom praktik, arbete, och möten med berörd personal och olika verksamheter, har det framgått 

att goda kunskaper i svenska är ett krav för att lyckas i Sverige. Som en motsägelse till detta har 

vi mött individer som har varit mer fokuserade på att vilja ha ett arbete än att lära sig språket 

trots att just detta kan vara ett stort kliv mot en möjlig anställning. Har individerna de kunskaper 

och insikter som de behöver om det svenska samhället och arbetsmarknaden för att göra det 

valet? Människors motivation är inte heller lika. Den går i olika riktningar och varierar i styrka. 

Hur tar samhället och utbildningssystemet till vara på detta?  Nära kontakt med 

vuxenutbildningen har väckt vårt intresse för människor från andra länder. Vi upplever att 

språket har en stor betydelse för dessa människors framtid i det svenska samhället. Som 

blivande vägledare vill vi kunna stötta och motivera individerna i deras studier. Därför upplever 

vi att mer kunskap om bakomliggande orsaker till studieavbrotten kan hjälpa oss att ge en bättre 

vägledning.  

Regeringen har föreslagit en ny lag om försöksverksamhet med prestationsbaserad 

stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus).
 
Tanken är att pröva hur 

ekonomiska stimulansmedel kan bidra till att deltagarna i sfi lär sig svenska snabbare och 

därmed förbättrar sina möjligheter till arbete (Integrations- och jämställdshetsdepartementet, 

prop. 2008/09:156). Farbod Rezania (2008-11-17) skriver på Svenskt Näringslivs hemsida att 

”Avsaknaden av en effektiv svenskundervisning gör det svårt för företagen att ta tillvara 

invandrarnas kompetens”. Han menar vidare att den svenskundervisning som erbjuds idag, 

                                                      

1 Migrationsverkets hemsida, statistik: www.migrationsverket.se (2009-03-10, kl. 08:16) 

http://www.migrationsverket.se/
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svenska för invandrare (sfi), är nödvändig för att dessa människor ska kunna börja 

kommunicera med sin omvärld. Men den är inte tillräcklig för att kunna möta arbetslivets krav 

enligt Rezania.
2
 ”Språkutbildningen är alltför ensidigt kopplad till flyktingmottagningen och 

den första tiden i Sverige.”
3
 Sverige behöver effektivare utbildningar i svenska med ett större 

utbud av kurser, möjligheter att lära sig yrkesspråk, och mer flexibla system som kan anpassas 

efter behov.
4
 

Vi har fått vetskap om att många som avslutat sina studier på sfi och fortsätter att läsa svenska 

som andra språk, SVA, på grundläggande nivå (grundnivå) avbryter kursen (Skolverket, 2008a, 

2008b). Vad blir konsekvenserna när individerna förlorar ytterligare tid innan etablering på 

arbetsmarknaden och samhället inte får ta del av dessa människors kunskaper och resurser?                            

Val av problemområde 

Individers förmåga att ta till sig kunskap och hantera studier på SVA varierar. Många av de 

studerande på SVA grundnivå har genomlidit traumatiska händelser vilket kan få konsekvenser 

för deras hälsa och inlärning. Om så är fallet kan vägen fram till goda kunskaper i svenska och 

ett arbete bli mycket utdragen. Enligt Skollagen (1985:1100, 1 kap. 9§) ska undervisningen vara 

individanpassad. Vad görs för att leva upp till detta? Undervisningens upplägg samt 

pedagogiken anser vi är viktiga aspekter i detta. Problemet kan vara att variationen på 

kunskapsnivå från hemlandet kan vara stor hos individerna i en klass, vilket försvårar 

flexibiliteten i undervisningen. En klass med till exempel 30 elever kan ha lika många 

kunskapsnivåer vilket gör att det blir mycket svårt för läraren att anpassa undervisningen till 

varje enskild elev.  

Grundskolenivån är obligatorisk för att komma vidare till studier på gymnasienivå. Många 

individer har avslutat grundskolan i sitt hemland men saknar svenska språket. Vissa läser kursen 

för att den krävs för behörighet till vidare studier, medan andra vill eller känner att de måste 

förbättra sina språkkunskaper och sina utsikter till arbete. Rezania (2008) skriver i sin rapport 

Svenska för globalisering att ”Kravet på svenskkunskaper varierar mellan olika branscher” (s. 

7). Företagen gör en helhetsbedömning när de vill anställa, vilket även gör att kraven kan 

variera mellan olika företag i samma bransch. Det viktigaste är dock att individen kan 

tillräckligt med svenska för att klara av arbetsuppgifterna. Och arbetsuppgifterna kan i sin tur 

ställa olika krav på kunskaper i det svenska språket. (a.a.)  

Efter förslag från vår kommuns utvecklingsledare
5
 har vi valt att undersöka studieavbrotten på 

vuxenutbildningen. Skolverket har i sina rapporter redovisat att mängden avbrott är störst på 

                                                      

2 Artikel på Svenskt Näringslivs hemsida: Svenskundervisningen alltför begränsad, 

www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/article65426.ece (2009-03-04, kl. 10:21) 

3 Artikel på Svenskt Näringslivs hemsida: Lingvistiska perfektionister sätter krokben för 

integrationen, www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/article7036.ece (2009-03-04, kl. 

10:17) 

4 Artikel på Svenskt Näringslivs hemsida: Svenskundervisningen alltför begränsad, 

www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/article65426.ece (2009-03-04, kl. 10:21) 

5 Lars Broberg, utvecklingsledare, Tierps kommun. Personligt möte 2009-02-04. 

http://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/article65426.ece
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/article7036.ece
http://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/article65426.ece
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grundnivå med 27 procent läsåret 2006/07. Födda utomlands avbröt i något högre grad, 22 

procent, än födda i Sverige, 20 procent. (Skolverket, 2008a, 2008b) Hur kan vi motverka detta 

och vad är det som brister? Skolverket (2008c) menar att studieavbrotten på grundnivå i vissa 

kommuner kan vara en följd av ett på förhand fastställt kursutbud. Det kan tänkas att det som 

erbjuds inte svarar mot den studerandes behov (a.a.). Enligt Skolverket (a.a.) finns det behov av 

ytterligare kartläggningar av orsakerna till studieavbrotten. 

Vår förhoppning är att denna undersökning ska kunna bidra till utvecklingen av verksamheten 

på vuxenutbildningen. Då tänker vi framförallt på undervisningen och vägledningen. Eftersom 

vi själva är blivande vägledare vet vi betydelsen av förståelse och insikt för individens 

livssituation. Beroende på vilken situation individen befinner sig i kan kunskaper om 

avbrottsorsakerna underlätta för vägledaren att möta upp och stötta individerna till slutförande 

av kursen.    

Förförståelse  

Valet av uppsatsämne är ett förslag från utvecklingsledaren i Tierps kommun. Eftersom idéen 

inte var vår från början har vi heller inte tänkt särskilt mycket kring detta och är lite insatta i 

ämnet. Vi tror ändå att det inte kan vara lätt att komma till ett nytt land där man både ska lära 

sig en ny arbetsmarknad, ett nytt utbildningssystem, och eventuellt även nya 

undervisningsmetoder. Många individer som kommer till Sverige har också svåra upplevelser 

bakom sig. Det kan påverka hur personerna mår vilket i sin tur kan påverka deras förmåga att 

hantera sin livssituation.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka orsakerna kan vara till att individer avbryter sina 

studier i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. 

Grundantagande  

Vi tror att det kan finnas flera orsaker till studieavbrotten. Men framför allt tror vi att det är 

individernas hälsa och svårighetsnivån på undervisningen som är de främsta orsakerna. Många 

utlandsfödda personer som kommer till Sverige kan ha varit med om svåra upplevelser som kan 

påverka deras hälsa och därmed deras studieförmåga. Det kan också vara så att undervisningen 

inte är tillräckligt individanpassad vilket kan försvåra för de studerande.  

Vi tror att ju äldre personerna är desto större är risken att individen avbryter sina studier, vilket 

kan bero på familjeansvar och försörjningsplikt. Om familjeförhållanden anges som 

avbrottsorsak tror vi att det främst är kvinnor i medelåldern som uppger denna orsak.   
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Forskningsfrågor 

 Vilka motiv finns till avbrotten? 

 Har orsakerna till avbrotten något gemensamt mönster?  

 Finns det något samband mellan individernas ålder, kön och deras avbrott?  

Avgränsningar 

På grund av projektarbetets korta tid har vi avgränsat oss till att endast undersöka svenska som 

andraspråk på grundläggande nivå. Vi har koncentrerat oss på individperspektivet men 

avgränsat oss från att detaljstudera ur ett genusperspektiv då vi tror att det skulle bli alltför 

omfattande på grund av undersökningens tidsbegränsning.  

Kunskapssyn 

Varje vuxen kommuninvånare har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning och det är 

något som vi tycker är viktigt för det livslånga lärandet. I ett nytt land kan regler och system 

upplevas snåriga vilket kan skapa problem för individen. Livet med alla dess varierande 

situationer och händelser behöver upplevas hanterbart och begripligt för att människor ska 

känna sig motiverade. Likväl tror vi att alla människor både kan och vill ta sig an utmaningar 

och utveckla nya kunskaper bara de rätta förutsättningarna finns.  

Människosyn 

Vi är medvetna om att människor som flyttar till Sverige kommer hit av olika anledningar. Det 

kan bland annat vara på grund av flykt, arbete eller att personen har träffat en partner från 

Sverige. I denna undersökning benämner vi alla människor som är födda i ett annat land och 

kommer till Sverige som ”utlandsfödda”. Vi lägger inga värderingar i ordet utan ser det endast 

som ett gemensamt begrepp att benämna dessa människor med. De kommer som individer till 

Sverige med sin kompetens och förmåga vilket är en resurs för det svenska samhället. 

Begrepp 

Enligt Migrationsverkets tolkning består begreppet invandrare av två kategorier; människor 

födda i Sverige eller födda i utlandet och som har svenskt eller utländskt medborgarskap.
6
 

Genomgående i arbetet använder vi begreppet utlandsfödda för att med ett ord kunna omfatta 

människor som är födda i utlandet och som kommit till Sverige av olika anledningar. Vissa är 

flyktingar, andra har träffat en svensk partner, och en del kommer på grund av arbete eller av 

annan orsak. Vi har kortat ned grundläggande vuxenutbildning till gruv och svenska som 

andraspråk till SVA. Grundläggande nivå på kursen SVA har vi benämnt grundnivå. Svenska 

för invandrare är den första kursen utlandsfödda personer läser. Denna kurs brukar förkortas sfi, 

                                                      

6 Migrationsverket: www.migrationsverket.se  (2009-03-31, kl. 14:37) 

http://www.migrationsverket.se/
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vilket även vi har gjort i rapporten. Ett annat långt ord är titeln studie- och yrkesvägledare som 

vi kortat ned till vägledare. Ovanstående förkortningar är tänkta att ge ett bättre flyt i texten. 

Bakgrund 

Under bakgrund presenterar vi den forsknings- och bakgrundslitteratur som berör ämnet samt 

hur vi har gått tillväga i litteratursökningen.  

I sökandet efter litteratur har vi använt flera olika metoder. Vi bokade tid på kommunens 

bibliotek för konsultation, det vill säga för att få råd och hjälp med vart vi kunde leta. 

Kommunens skolutvecklare har också givit oss användbara uppslag på litteratur som kommer 

att användas. Vi har även sökt manuellt i referenslistor till rapporter och böcker. På Internet har 

vi använt oss av databasen Libris, söktjänsten Google, samt ett flertal hemsidor: Svenskt 

Näringsliv, Regeringen, Stockholms Universitet, Språkrådet, Centrum för 

tvåspråkighetsforskning (Stockholms Universitet), Nationellt centrum för sfi och svenska som 

andra språk. De sökord vi har använt oss av är: hälsa, integration, arbete, invandrare, studier, 

grundläggande svenska för invandrare, grundläggande svenska som andra språk, svenska 

språket, vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och arbetsmarknaden.  

En del av litteraturen riktar sig helt eller delvis mot sfi-nivån. Trots detta har vi valt att använda 

informationen i denna litteratur eftersom vi tycker att den går att applicera på målgruppen i 

undersökningen. 

Integrationen i samhället 

Darvishpour och Westin (2008) skriver om hur politikens syn på individens förhållande till 

välfärdssystemen har förändrats. Från att handla om allas lika rättigheter och en rättvis 

fördelning av samhällsresurser är det nu mer fokus på individens samhällsansvar genom 

lönearbete. (a.a.)  

Människor som kommer till Sverige har en stor uppgift framför sig – att lära sig ett nytt språk. 

Detta för att kunna integreras i det svenska samhället. Svenskt Näringsliv (2008b) menar att 

goda kunskaper i svenska språket är av grundläggande betydelse för att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden. På grund av arbetslivets omvandling de senaste 10-20 åren har 

kraven på god kommunikationsförmåga och informationshantering ökat. Tjänsteproduktionen 

har ökat och arbetet organiseras många gånger i olika grupperingar där arbetsuppgifter och 

ansvar delas eller roterar. (a.a.) Integrations- och jämställdhetsdepartementet (prop. 

2008/09:156) framhåller i sin proposition om sfi-bonus att ”Goda kunskaper i svenska är inte 

alltid nödvändiga för att få ett arbete men är för de flesta av stor betydelse.”(a.a. s.13) För att 

snabbt komma in i samhället och arbetslivet är det önskvärt att så många som möjligt lär sig 

tillräckligt mycket svenska. Det är också viktigt att nå de kvinnor som varken arbetar eller 

studerar för att de inte ska isoleras från omgivningen eller fara illa samt för att de ska kunna ta 

tillvara sina rättigheter. Då finns det möjlighet att minska riskerna för individerna att hamna i 

utanförskap. (a.a.)   
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För att få företagens syn på behovet av svenskkunskaper har Svensk Näringsliv (2008b) gjort 

intervjuer med 30 företagare. Dessa menar att det görs en helhetsbedömning vid anställning, 

vilket leder till att kraven kan variera mellan olika företag i samma bransch. Det viktigaste är 

dock att individen kan tillräckligt med svenska för att klara av arbetsuppgifterna. Och 

arbetsuppgifterna kan i sin tur ställa olika krav på språkkunskaperna. (a.a.) I Vidare vägar och 

vägen vidare tar Utbildningsdepartementet (SOU 2003:77) upp vikten av ett öppnare arbetsliv 

så att människor inte stängs ute på grund av orimliga krav på språkkunskaper och svensk 

utbildning. 

I Rapport Integration 2005 (Integrationsverket, 2006) framgår det att diskriminering är en stor 

orsak till utlandsföddas sämre förutsättningar till ett arbete. Många arbeten tillsätts genom 

informella rekryteringskanaler. Släktingar, vänner och grannar är därför en tillgång som kan 

hjälpa individen med kontakter in på arbetsmarknaden. Utlandsfödda saknar ofta dessa 

kontakter, men det skulle kunna ersättas med en arbetsförmedlares kontakter. (a.a.) Omkring 

hälften av all genomförd rekrytering i Sverige sker genom nätverksrekrytering och informella 

rekryteringskanaler. Arbetsgivares önskan är oftast inte många sökande till en tjänst utan det 

viktiga är att hitta den rätta kompetensen snabbt. ”Arbetsgivaren frågar kolleger, anställda, 

vänner och bekanta, ”känner du någon som är tänkbar för det jobbet?” eller något liknande.” 

(Darvishpour & Westin, 2008, s. 282) 

Det svenska språket 

Svenskan är ett germanskt språk och tillhör familjen indoeuropeiska språk. Andra språkgrupper 

som ingår är till exempel romanska och slaviska språk. Dessa tillsammans med de germanska 

språken utgör de vanligaste språken i Europa. Det finns även en stor grupp indiska och iranska 

språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Även om Sverige alltid varit flerspråkigt 

har de flesta svenskar i sin vardag fram till helt nyligen knappast kommit i kontakt med något 

annat språk än svenska. På kort tid har Sverige blivit ett flerspråkigt samhälle med upptill 200 

olika språk. I dag används svenskan av två miljoner människor med andra modersmål än 

svenskan. (Utbildningsdepartementet, SOU 2003:77)  

Närbesläktade språk har ofta många gemensamma drag vilket kan göra det lättare att lära sig ett 

nytt språk. Men det kan även förekomma skillnader mellan närbesläktade språk som till 

exempel uttal, ordförråd och grammatik. Det kan även finnas vissa nackdelar med att lära sig ett 

språk som är närliggande modersmålet. Ett exempel är individer med engelska som modersmål 

som ska lära sig svenska. Dessa kan ha svårt att hitta den rätta motivationen eftersom de i de 

flesta situationer klarar sig bra genom att använda sitt modersmål. (a.a.) 

En infödd svensk språkanvändare har haft minst tjugo år på sig att utveckla den språkliga nivå 

som utlandsfödda förväntas uppnå. För att ge en bild av vad det kan innebära för en vuxen, 

utlandsfödd, person som ska lära sig svenska med ett tillräckligt ordförråd kan man jämföra med 

svenskfödda barn. Dessa uppnår under grundskoletiden ett ordförråd på 40 000 – 50 000 ord. 

Det innebär att det för en vuxen utlandsfödd kan ta cirka fyra år innan personen hunnit bygga 

upp ett ordförråd på 10 000 ord vilket anses täcka det mest centrala ordförrådet. Detta ordförråd 

täcker 90 procent av orden i en normal text. De resterande orden är ofta innehållsmässigt tunga 

ord som har stor betydelse för förståelse av texten. Det här visar att det kan behövas ett betydligt 

större ordförråd även i många vardagliga aktiviteter. Ytterligare en aspekt som gör att 

språkinlärningen är tidskrävande är att komma underfund med språkliga nyanser och outtalade 
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sociokulturella normer som styr språkanvändning i olika situationer och sammanhang. Till 

exempel används ofta i svenskan frågekonstruktioner för att uttrycka en uppmaning på ett mer 

indirekt och artigt sätt. Detta kan upplevas förvirrande av vissa individer med annat modersmål. 

Svenskfödda säger ”Kan du öppna fönstret?” (s.42). I andra språk uttrycker man sig mer direkt 

”Öppna fönstret!” (s.42), vilket inte upplevs oartigt eller bryskt. Dessa olikheter kan ge upphov 

till stereotypa föreställningar. Personer med viss etnisk bakgrund kan upplevas som buffliga 

eller oartiga och svenskfödda kan på motsvarande sätt uppfattas som överdrivet försiktiga, vaga 

och osäkra. (a.a.) 

Undervisning och lärande 

I mitten av 1970-talet började den rådande undervisningsformen ifrågasättas. Tidigare sågs 

människan som passiv och formbar. Utbildningen byggde på en stimulus-responsmodell där 

resultatet blev mätbart. Det fanns mycket liten förståelse för människors andra behov och 

drivkrafter till exempel motivation och trygghet. Konsekvenserna av detta synsätt medförde att 

utbildning och lärande kom att betraktas som något separat från övriga samhälls- och 

arbetslivet. Den nya inriktningen gick mot att lärandet skulle leda till ändrat beteende och en 

verklig inlärning måste svara mot elevernas behov. Särskilt som det ofta handlade om vuxna i 

arbetslivet. (Andersson, 2000) 

Betydelsefull inlärning sker också ofta genom att man agerar själv i verklighetsanpassade 

situationer. Inlärning som då tar hänsyn till emotioner och intellekt ger en större behållning 

[..] (a.a. s. 68)  

Vidare har undervisningen övergått till att bli mer probleminriktad och anknyta till problem som 

individer känner till från sin vardag. Studier i mindre grupper framhålls också som positivt. 

(a.a.) Förslag har uppkommit att sfi-nivån bör utvecklas från generella modeller till 

individanpassade och yrkesinriktade utbildningar. Till exempel kan regioner med ett stort antal 

arbetsgivare i de gröna näringarna, det vill säga jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk, anordna 

så kallad grön sfi. Enligt Jordbruksdepartementet (SOU 2008:56) är de i sitt yrke och i 

kontakten med arbetskamrater som utlandsfödda har störts möjlighet att lära sig svenska. 

Cederberg (2006) hänvisar till Skolverket (2000) som menar att ett flexibelt arbetssätt i skolan 

är att föredra eftersom de studerande kan ha mött ett annorlunda arbetssätt i skolan i hemlandet.  

En annan aspekt som har stor betydelse vid språkinlärning är åldern. Ju tidigare 

språkinlärningen börjar desto större förutsättningar har individen att lära sig språket. Åldern 

påverkar även vårt sociala liv och vanor, vilket kan medföra minskade möjligheter till kontakt 

med det nya språket och dess talare. Individens utbildningsbakgrund är också av stor betydelse 

för andraspråksinlärningen. Tidigare utbildning kan underlätta i mötet med en ny kultur men 

också i språkstudierna. En av orsakerna till att individer med kort eller ingen utbildning från 

hemlandet lyckas sämre i utbildningen är att de måste utveckla sina läs- och skrivfärdigheter, 

vilket kan ta lång tid. Många individer kan också ha erfarenheter av mer traditionell och 

lärarstyrd språkundervisning och kan därför känna sig främmande inför mer deltagarorienterad 

och kommunikativt inriktad undervisning. (Utbildningsdepartementet, SOU 2003:77)  

Enligt Skolverkets rapporter (2008a, 2008b) framgår det att det är en stor mängd studieavbrott 

på grundnivå på vuxenutbildningen. Läsåret 2006/07 var mängden studieavbrott 27 procent. 

Födda utomlands avbröt i något högre grad, 22 procent, än födda i Sverige, 20 procent. (a.a.) 
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Studieavbrotten på grundnivå i vissa kommuner kan bero på att kurserna som erbjuds inte 

stämmer överens med individernas önskemål. Detta är något som bör kartläggas ytterligare. 

(Skolverket, 2008c) 

Lärarens betydelse 

För att en lärare ska kunna arbeta flexibelt och utåtriktat är grundförutsättningen ett öppet 

förhållningssätt mot både den studerande och samhället. Läraren behöver vara fokuserad på 

individens kunskaper, erfarenheter, behov och på hur andra aktörer och miljöer kan bidra till 

språkutvecklingen. (Utbildningsdepartementet, SOU, 2003:77) 

Läraren behöver anpassa innehåll, ambitioner, läromedel och arbetssätt till den verklighet 

som hon/han och den studerande möter. Det är ett stort arbete att sätta sig in i s.k. 

alternativa läromedel, t.ex. manualer för olika maskiner, ord och begrepp inom 

vård/ingenjörskonst, handelsorganisation. (a.a. s. 192) 

Det är av särskild betydelse att läraren har ett stödjande förhållningssätt till individer från 

hemförhållanden som saknar utbildningstraditioner. Detta för skapandet av gynnsamma 

utbildningsmöjligheter. (Cederberg, 2006) I Cederbergs studie beskriver flera av de deltagande 

kvinnorna betydelsen av att bli sedda av lärarna. Dessa lärares agerande var mycket viktigt och 

stärkte kvinnorna i deras skolkarriär. (a.a.) 

Modersmålsundervisning 

I Vidare vägar och vägen vidare (Utbildningsdepartementet, SOU 2003:77) lyfts vikten av 

tillgången till modersmålet i undervisningen. Individerna kan genom att få möjlighet till 

jämförelse och diskussion på modersmålet få en större förståelse för abstrakta begrepp, det nya 

samhällets struktur, normer och värderingar. Enligt Parszyk (2002) studie framgår det att 

undervisning med integrerat modersmål fördjupar begreppskunskaperna i det svenska språket. 

Ett exempel på djupare begreppskunskap i jämförelse mellan utlandsfödda individer, som har 

haft modersmål i undervisningen och individer som inte har haft det, är att den första gruppen 

säger ”fågel” om en bild på en fågel medan den andra gruppen även vet vilken sorts fågel det är. 

(a.a.)  

Individperspektiv 

Många utlandsfödda vill egentligen inte fortsätta studera svenska efter slutförd sfi. Deras mål är 

heller inte att komplettera sina högskolestudier utan helst vill de ha ett arbete. Trots detta är det 

vanligt att de blir hänvisade att fortsätta läsa SVA på grundnivå för att senare uppnå 

grundläggande behörighet för högskolestudier. Problemet är föreställningen att utländska 

högskolestudier och yrkeserfarenheter sällan duger utan måste kompletteras och bedömas mot 

det svenska utbildningssystemet. (Integrationsverket, 2006)  

När utlandsfödda människor kommer till Sverige möter de både i och utanför skolan annorlunda 

och nya förhållanden än de varit vana vid. De tolkar dessa upplevelser utifrån tidigare 

erfarenheter och kultur. (Cederberg, 2006) Andersson (2000) menar att människors 

grundinställning till lärande kan vara mycket olika. De är i hög grad styrda av sina 

referensramar till exempel, motiv, intressen, behov och förkunskaper. (a.a.)  

Motivation är något som är individuellt hos individen men som utvecklas i samspel med 

omgivningen (Cederberg, 2006). Motivation kan ses ur olika perspektiv. Den kan vara 
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integrativ, det vill säga handla om en önskan att bli en del av den nya kulturen. Den kan även 

vara instrumentell. Då grundar den sig på de fördelar som kunskaper i språket kan ge för 

exempelvis studier, arbete, högre lön eller liknande. Det är också vanligt att benämna 

motivation som inre och yttre motivation. Inre motivation uppstår i individens egen vilja att lära 

sig språket oavsett syfte och yttre motivation är baserad på krav och förväntningar från 

omgivningen. Enligt Utbildningsdepartementet (SOU 2003:77) kan andraspråksinlärning 

beskrivas som en investering. Vilja och motivation kan inte betraktas som individuella fenomen 

utan koppling till den omgivande miljön. Det måste ses som ett resultat av samspelet mellan 

individen och omgivningen. Denna investering kan också ses som skapandet av en ny identitet, 

vilket kan göra att det uppstår en konflikt mellan en önskan att få tillgång till ”det språkliga 

kapital som det nya språket kan erbjuda och tvingas accepteras den begränsade identitet man 

tilldelas genom det nya språket.” (a.a. s.46)  

Studie- och yrkesvägledning  

Utbildningsdepartementet (SOU 2003:77) poängterar i sitt betänkande att vägledningens syfte 

är att ge stöd för ett väl underbyggt val av utbildning och arbete. För personer som kommer till 

Sverige i vuxen ålder är det vägledarens uppgift att medverka till att individen får en bra och 

relevant information om det svenska utbildningsväsendet och den svenska arbetsmarknaden. 

(a.a.) Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (2009) lyfter 

vikten av att 

 ….undervisningen bidrar till att utveckla elevens kunskaper om arbetslivet och tar 

tillvara elevens erfarenheter, 

 elevernas arbetslivserfarenheter planeras, följs upp och kopplas till undervisning och 

vägledning samt att  

 undervisningen ger en allsidig bild av hur arbetslivet fungerar. (a.a. s. 12)  

Behovet av vägledning varierar mellan individer. Men för de allra flesta, även de som bott en tid 

i landet, behövs en bred information utifrån den enskilde individens önskemål och 

förutsättningar. Vägledningen kan delas in i olika faser. Först bör en kartläggning göras över 

individens tidigare utbildning, yrkeserfarenheter, önskemål och ekonomiska och sociala 

situation. Sedan bör individen få information om utbildning och arbetsmarknad. Därefter kan en 

diskussion föras om alternativa vägar eller hur individen snabbast och bäst når sitt mål. 

Vägledarens uppgift är att stödja individen genom att tillsammans upprätta en individuell 

studieplan med delmål som viktiga riktpunkter.  (Utbildningsdepartementet, 2003) Enligt §13 i 

Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning framgår det att samtliga deltagare i 

utbildning ska ha individuella studieplaner där den enskildes utbildningsmål och 

verksamhetspoäng ska noteras. Planen ska även ändras vid behov. (a.a.) I litteraturen ovan 

betonas vikten av vägledning, stöttning, motivering och planering. Vi menar att vägledaren har 

en viktig roll för att bidra till att individerna lyckas med sina studier.  
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Hälsa 

Enligt Burfield (2000) kan även andra orsaker än flykt och erfarenheter av våld påverka 

individens hälsa negativt. Trötthet, sömnsvårigheter och/eller huvudvärk hos utlandsfödda 

individer kan bero på bakomliggande psykisk ohälsa. Till exempel kan dåliga kunskaper i 

svenska vara en riskfaktor för psykologisk ohälsa och psykosomatiska besvär. (a.a.)  

I Rapport Integration 2005 (Integrationsverket, 2006) anser man att människors hälsa och 

utveckling påverkas av fem viktiga aspekter. Migration innebär ofta en förlust av viktiga 

relationer, det vill säga anknytningar, vilket kan medföra ett svagt socialt stöd och ett litet 

nätverk i Sverige. Trygghet och säkerhet i det nya landet kan handla om rädslan att bli avvisad, 

ekonomisk stress och otrygghet i bostadsområdet och närsamhället. De erfarenheter som en 

person har bidrar till och utmanar individens syn på sig själv samt upplevelsen av dennes 

identitet och roller. Identitet och roller är begrepp som påverkas starkt av de sammanhang där 

en person är eller vill och kan vara aktiv. Mänskliga rättigheter och rättvisa handlar om 

erfarenheter av till exempel våld, förföljelse och tortyr, vilket är vanligt förekommande hos 

flyktingar. Brott mot de mänskliga rättigheterna kan även förekomma i det nya landet i form av 

diskriminering på grund av kön, etnicitet, språk, religion, funktionshinder och/eller inskränkt 

rätt till hälso- och sjukvård. Den femte och sista aspekten är existentiell och meningsskapande 

och har att göra med känslan av sammanhang. 

Det handlar om tron på att det finns en mening med livet och mänskligheten, en tro man kan 

mista på grund av olika överträdelser av mänskliga rättigheter. (s. 245)  

I det nya landet kan markerade gränser mellan ”vi-och-dom” bidra till en förlust av känsla av 

sammanhang. Detta kan ske genom försvårande att utöva sin religion och kultur eller genom att 

individer blir kvar i långtidsarbetslöshet och utanförskap.(a.a.) Enligt Antonovsky (2005) består 

känsla av sammanhang (KASAM) av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. En människa med hög känsla av begriplighet oroar sig inte över vad som kan 

hända i framtiden utan är trygg när oförutsedda händelser inträffar. Hanterbarhet är en stabil 

förmåga att bedöma verkligheten. Händelser som inträffar ses som erfarenheter och utmaningar 

som individen kan handskas med. Antonovsky menar att meningsfullhet är KASAM:s 

motivationskomponent. Den syftar på i vilken utsträckning individen känner att livet har en 

känslomässig innebörd. (a.a.) 

…att åtminstone en del av det problem och krav som livet stället än inför är värda att 

investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att ”välkomna” 

snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan. (a.a. s. 46)  

Enligt vår mening kan deltagarnas möjligheter att lyckas i sina studier påverkas av i vilken 

utsträckning de upplever sin situation som begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Teorier 

Trondman (1999) skriver om begreppet the marginal man. Han menar att kulturella och sociala 

skillnader ständigt skapas. Därför kan människor uppleva marginalitet vid till exempel resor 

mellan olika kulturella och sociala kontexter. När människor formas av två världar, vilka 

personen inte kan lämna och inte heller fullt ut kan bli del av, hamnar individen i en relativt 

permanent kris. Detta kan ta sig uttryck i instabilitet, intensifierat självmedvetande, rastlöshet 
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och anpassningssvårigheter. Det är när denna kris blir bestående och präglar individens hela 

livssituation som personlighetstypen the marginal man uppstår. (a.a.) Vi tror att det är rimligt att 

personer som är utlandsfödda kan känna sig kluvna i sin livssituation i det nya samhället de har 

flyttat till.  

Teorin The Role of Work Values and Cultural Values in Occupational Choice, Satisfaction and 

Success (Brown, 2002. kap. 11) tar hänsyn till etniska och kulturella skillnader, vilket tidigare 

karriärutvecklingsteorier inte har gjort. Denna teori pekar på att individen i första hand väljer 

yrke efter sina yrkesvärderingar och kulturella värderingar. Den tar även hänsyn till om 

personen är individorienterad eller grupporienterad. (a.a.) Det är sannolikt att individer som 

kommer från länder med grupporienterad kultur tar hänsyn till familjen och släktens önskemål i 

sina beslut tror vi. 

En annan teori som beskriver människors karriärutveckling är A Developmental Theory of 

Vocational Behaviour (Brown, 2002. kap. 5). Den beskriver att människor påverkas i sina val 

genom att i större utsträckning, medvetet och omedvetet, vilja anpassa oss till omvärlden än att 

fatta våra beslut utifrån en inre mognad. Något som också påverkar karriärutvecklingen är 

individens självuppfattning som i sin tur skapas utifrån personens roll i kontexten. (a.a.) Vi 

menar att det är tänkbart att den roll individen har haft tidigare i sitt hemland och som denne har 

byggt sin självuppfattning kring inte stämmer överens med rollen i det nya landet. Detta är 

något som vi anser kan ha betydelse för utlandsfödda individers val och studier.  

Metod 

I kommande kapitel beskriver vi den forskningsmetod vi valde och hur vi har gått tillväga i 

forskningsprocessen.    

Forskningsmetod 

Efter noggranna överväganden använde vi oss av kvantitativ metod, en enkät, i undersökningen, 

bilaga 1. Vårt syfte med valet av metod var att vi vill ge en generell bild av de bakomliggande 

orsakerna till studieavbrotten. Vi tror att detta syfte även hade kunnat uppnås med intervjuer, det 

vill säga en kvalitativ metod. Men det arbete som krävs för att kunna skapa en generell bild 

utifrån en sådan metod tror vi hade blivit alldeles för omfattande för denna undersöknings 

begränsade tid. Tanken är att framförallt vuxenutbildningen för utlandsfödda ska kunna ta hjälp 

av denna undersökning vid utformningen av sin verksamhet. Även vägledare ska kunna använda 

sig av resultaten för att kunna stötta och vägleda dessa studerande på bästa sätt.  
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Tillvägagångssätt vid urvalet 

Projektets korta tid gjorde att vi endast valde en kommun till undersökningen. Ur 

bekvämlighetssynpunkt blev valet vår hemkommun, Tierps kommun. Eftersom kommunen 

endast har en vuxenutbildning blev valet givet. I samråd med vuxenutbildningens rektor
7
 

beslutade vi att undersökningen skulle fokusera på individer som har avbrutit sina studier på 

kursen SVA på grundnivå. Denna kurs har många deltagare i jämförelse med grundnivån i 

svenska för svenskfödda. 

Valet av individer till undersökningen gjordes med hjälp av klasslistor tillhandahållna av 

vuxenutbildningen. Vi har tittat på antalet avbrott per termin och utifrån detta valt antalet 

terminer tills vi uppnått den mängd deltagare som vi ansåg lämplig för undersökningen. 

Urvalsgrupp 

I undersökningen valde vi en mindre kommun i Mellansverige, Tierps kommun. Kommunen har 

cirka 20 000 invånare
8
. Enligt överenskommelse med Migrationsverket ska kommunen ta emot 

ett visst antal flyktingar varje år: 71 personer 2007, 84 personer 2008 och 2009 kommer det att 

vara 69 personer
9
. Sedan finns det också ett antal utlandsfödda individer som flyttar till 

kommunen av andra skäl. Det finns endast en vuxenutbildning i kommunen och där erbjuds 

bland annat grundläggande utbildning. På grund av detta blev valet av vuxenutbildning givet 

och vi bestämde att undersökningen skulle omfatta kursen SVA på grundnivå. Den kursen har 

störst antal studerande och kunde därför ge oss tillräcklig mängd individer. Vi valde medvetet 

en lång undersökningsperiod från höstterminen 2005 till höstterminen 2008. Under den 

perioden hade 40 personer avbrutit sina studier på SVA grundnivå. Tre av personerna hade gjort 

avbrott två gånger under perioden. Avsiktligt valde vi att tillfråga alla deltagare eftersom vi 

ansåg att antalet personer var överskådligt och hanterbart för undersökningen. Med valet av 

SVA på grundnivå fick undersökningen automatiskt ett mångkulturellt perspektiv.  

Uppläggning av undersökningen samt 

datainsamling 

Vi började med att kontakta rektor på vuxenutbildningen gällande vårt ämne och fick tillåtelse 

att genomföra undersökningen i verksamheten. 

Vi skickade ut en enkät med frågor, se bilaga 1, och ett följebrev, se bilaga 2, som presenterar 

oss och undersökningen samt ett svarskuvert. I följebrevet valde vi att ange ett sista svarsdatum. 

Detta för att hinna sammanställa, bearbeta och slutföra rapporten. 

                                                      

7 Petra Eriksson, rektor - vuxenutbildningen, Tierps kommun. 

8 Tierps kommuns hemsida: 

www.tierp.se/Filarkiv/kommunfakta/kommunfakta06/0360TIERP_bas/beffor.html (2009-04-17, kl. 

13:12) 

9  Anita Wahlqvist, flyktinghandläggare, Tierps kommun. (2009-04-17, kl. 16:13) 

http://www.tierp.se/Filarkiv/kommunfakta/kommunfakta06/0360TIERP_bas/beffor.html
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För att motivera individerna att delta förenklade och förtydligade vi texten i både enkäten 

(bilaga 1) och följebrevet (bilaga 2). Vi lyfte även vikten av vad individens deltagande kan bidra 

med. Vid utformningen av enkätfrågorna tog vi hjälp av rektorn på vuxenutbildningen och hon 

har också godkänt enkäten. För att ytterligare stärka enkätens tillförlitlighet lät vi en klass som 

läser SVA på gruvnivå testa den. Detta för att få svar på om rätt frågor ställdes på enkäten, om 

de var begripliga, samt gav svar till våra forskningsfrågor. De 14 personerna som testade 

enkäten är i studier vilket inte har varit fallet vid den verkliga undersökningen. Men det 

viktigaste för oss med testet var att undersöka om de förstod enkäten och dess innehåll, inte 

resultatet av deras svar. En av oss var närvarande vid detta tillfälle. Utifrån de studerandes 

respons gjorde vi sedan ändringar i enkäten. Vi kommer inte att använda testresultaten i 

undersökningen på grund av att individerna fick hitta på möjliga orsaker. Vi anser därför att 

svaren inte är tillförlitliga. 

Antalet returnerade svar blev lågt. Därmed bestämde vi oss för att kontakta de deltagare som 

inte besvarat enkäten. Vi tyckte att kontakt via telefon, se bilaga 3, var det mest respektfulla 

sättet för det gav individen möjlighet att ställa frågor eller välja att inte delta i undersökningen. 

Av de elva personerna som vi ringde valde tio att svara på enkäten under telefonsamtalet. Den 

elfte personen ville besvara enkäten skriftligt och skicka den till oss per brev. Vi började 

samtalet med att presentera oss själva och undersökningen utifrån på förhand bestämda riktlinjer 

(bilaga 3). Därefter besvarade vi eventuella frågor från deltagarna. Efter det läste vi upp 

enkätfråga för enkätfråga (bilaga 1) som deltagarna fick besvara vartefter. Vid frågan om 

orsaker läste vi upp en orsak i taget och deltagaren fick säga om den stämde eller inte.  

Tillförlitlighet och giltighet 

För att stärka tillförlitligheten i undersökningen valde vi att genomföra en testundersökning av 

enkäten i en klass, SVA på grundnivå, på vuxenutbildningen. Testundersökningen omfattade 

alla i klassen. Utifrån deras svar kunde vi sedan göra vissa ändringar. Tillfället gav oss även 

möjlighet att se hur individerna reagerade och vi kunde ta emot förslag på ändringar samt 

diskutera synpunkter från testdeltagarna. I arbetet med enkätfrågorna tillfrågades även rektorn
10

 

för vuxenutbildningen för synpunkter på innehåll och språk. En av oss arbetar som vägledare på 

vuxenutbildningen sedan 2003 och det tror vi kan påverka deltagandet i undersökningen. 

Eftersom det eventuellt kan ha byggts upp ett förtroende mellan deltagaren och vägledaren finns 

det möjlighet att personerna vill hjälpa till och därmed svara på enkäten. Det finns även en risk 

att individerna inte svarar ärligt eller inte lämnar all information trots anonymitet men vi tror 

den är mycket liten med tanke på samtalens innehåll i vägledarens övriga arbete. Vi tror att 

personen svarar ärligt om han/hon väljer att delta.   

Vi har ringt personer som inte skickat in sina svar för att påminna och fråga dem om de vill 

delta i undersökningen. Då fick vi tillfälle att berätta om arbetet och flertalet önskade fylla i 

blanketten per telefon. Vi är medvetna om att en personlig kontakt kan ha påverkat individens 

svar beroende på hur vi genomförde samtalet och framställde enkätfrågorna. Därför 

genomfördes samtalen utifrån en mall (bilaga 3) för att bemöta deltagarna så lika som möjligt 

och därmed minimera våran inverkan. Giltigheten anser vi vara stärkt i och med att nästan tre 

fjärdedelar, 29 personer, valde att delta i undersökningen.   

                                                      

10 Petra Eriksson, rektor - vuxenutbildningen, Tierps kommun. 
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Etiska ställningstaganden 

För att ta hänsyn till informationskravet i de forskningsetiska principerna bifogade vi ett 

följebrev (bilaga 2) tillsammans med enkäten (bilaga 1). Brevet innehåller information om syftet 

med enkäten och deltagarnas rättigheter. Samtyckeskravet ansåg vi blev uppfyllt om deltagarna 

valde att svara på enkäten. I brevet framgår det även att deltagarna är garanterade anonymitet i 

rapporten, konfidentialitetskravet. Vidare framgår det också att all inhämtad information ska 

förstöras när arbetet godkänts av vår handledare och examinator, nyttjandekravet. 

Vi var medvetna om att undersökningen kunde sätta igång tankar och känslor hos deltagarna. 

Därför var vi noga med att lämna ut våra kontaktuppgifter för att kunna möta upp individernas 

eventuella frågor och funderingar. I följebrevet till enkäten försökte vi på ett respektfullt sätt 

förklara vad undersökningen handlade om.  

Bearbetning och analys av resultatdata 

Enkäterna har vi sammanställt utifrån orsakerna, var och en för sig, i tabeller och vi har även 

redovisat orsakerna i teman till exempel sysselsättning, undervisning och hälsa. För att se 

eventuella mönster, likheter och olikheter mellan avbrottsorsakerna har vi även redovisat kön 

och ålder i vissa tabeller. Vi har bearbetat och tolkat resultaten utifrån forskningsfrågorna. Det 

vi har kommit fram till har vi presenterat med anknytning till litteraturen. 
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Resultat 

I undersökningen tillfrågades 40 deltagare varav 29 valde att delta. Dessa personer kommer från 

ett stort antal länder: Algeriet, Armenien, Brasilien, Burundi, Chile, Ecuador, Irak, Israel, Laos, 

Litauen, Somalia, Sverige, Tadzjikistan, Thailand, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Av deltagarna 

som svarade var 14 män och 15 kvinnor. Deltagarnas ålder vid skolstarten i hemlandet varierar 

mellan 6 till 8 års ålder. Det material vi har fått in har vi valt att sammanställa i tabellform 

utifrån varje enskild fråga. Redovisningen presenteras i antal deltagare och antal svar. Vi 

kommer inte att använda oss av procentredovisning. 

Tabell 1 visar hur många personer som var inskriven på SVA under respektive termin. Här 

redovisas även antalet avbrott. Det har varit 153 personer inskrivna och studieavbrotten var 

störst höstterminen 2007. 

Termin Antal  Antal avbrott  

Höstterminen 2005 32 9 

Vårterminen 2006 17 6 

Höstterminen 2006 12 6 

Vårterminen 2007 17 2 

Höstterminen 2007 29 10 

Vårterminen 2008 22 4 

Höstterminen 2008 24 6 

Totalt 153 40 (3 personer har gjort avbrott 2 gånger) 

Tabell 1. Redovisning av antalet inskrivna studerande per termin. 

Enkätresultat 

Enkätresultaten redovisas nedan i underrubriker för att få en tydlig och lättöverskådlig bild av 

resultatet. 

Inkomna svar 

Det var 40 personer som fick enkäten hemskickad per brev. Av dessa svarade 19 deltagare 

skriftligt på enkäten och återsände den. Ytterligare 10 personer valde att svara på enkäten under 

telefonsamtalet vid påminnelsen. Undersökningens totala svarsfrekvens blev 29 vilket var ett 

högt deltagande. Resterande svar uteblev av olika orsaker, se tabell 2 som visar en 

sammanställning av enkätsvaren.  
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Enkätredovisning Antal 

Inkomna svar i tid 29    (varav 11 efter påminnelse) 

Uteblivna svar 6 

Meddelat – ej vill delta 3 

Åter avsändaren – saknar eftersändning 1 

Anhörig meddelat – flyttat till annat land 1 

Totalt 40 

Tabell 2. Enkätredovisning – deltagare. 

 

Deltagarnas ålder och skolgång 

Flertalet personer är i åldern 31 – 40 år och antalet män och kvinnor är jämnt fördelat i detta 

intervall. Yngre och äldre personer är representerade i något lägre utsträckning.  

Knappt hälften av deltagarna har återupptagit sina studier i SVA. Det är lika många deltagare i 

varje ålderskategori som har börjat studera igen. Se tabell 3, redovisning av antalet deltagare i 

de olika åldersintervallerna samt könsfördelning. 

Ålder Antal Varav kvinnor Varav män Återupptagit studierna 

20 – 30 år 7 2 5 4 

31 – 40 år 13 7 6 4 

41 år och äldre 9 6 3 4 

Totalt 29 15 14 12 

Tabell 3. Redovisning av antalet deltagare i de olika åldersintervallerna samt könsfördelning, n=29. 

 

Alla deltagare har gått i skolan i sitt hemland. Flertalet deltagare har slutfört 10 – 13 år i skolan. 

Kortare skolgång har 9 personer och 7 har längre utbildning än 13 år som framgår av tabell 4.  

Antal skolår Antal 

deltagare 

Kvinna Man 20 – 30 år 31 – 40 år 41 år - 

2 – 5 år 4 2 2 0 4 0 

6 – 9 år 5 2 3 1 4 0 

10 – 13 år 13 6 7 4 2 7 

14 – 17 år 5 4 1 1 2 2 

18 – 22 år 2 1 1 1 1 0 

Totalt 29 15 14 7 13 9 

Tabell 4. Redovisning av deltagarnas antal år i skolan från sitt hemland, n=29. 
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Orsaker till avbrott 

I tabell 5 framgår det vilka orsakerna var till att individerna valde att avbryta sina studier. Den 

största orsaken var att personen fått arbete eller annan sysselsättning och en annan stor 

anledning var utbildningens svårighetsnivå. En person har återsänt enkäten men inte fyllt i 

någon orsak till studieavbrott. All annan information till undersökningen finns ifylld. 

Deltagarna gavs också möjlighet att ange annan orsak och skriva med egna ord. Följande 

orsaker uppgavs: 

- Det var omöjligt för mig att kombinera svenska studier dagtid i Tierp med heltidsarbete i 

Solna. Tierp komun vägra ersättning till studier i Solna, som skulle vara möjligt att 

kombinera med arbete. 

- Graviditet. 

- Jag gorde ej klart SFI. 

Varje deltagare har haft möjlighet att kunna uppge flera orsaker. I tabell 5 redovisas orsakerna 

var och en för sig. 
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Orsaker Antal svar K M 20-30 år 31-40 år 41 år - 

Ekonomiska orsaker 1 1 0 0 1 0 

Jag fick arbete 10 4 6 2 6 2 

Jag fick praktik 4 2 2 1 1 2 

Jag valde att söka jobb i stället för 

att studera 

3 2 1 1 1 1 

Jag mådde inte psykiskt bra 

(mentalt) 

2 1 1 0 0 2 

Jag mådde inte fysiskt bra 

(kroppsligt) 

2 2 0 0 1 1 

Min familj behövde mig 3 3 0 0 2 1 

Jag var föräldraledig 2 2 0 0 2 0 

Jag tyckte att studierna var för 

svåra 

7 4 3 3 2 2 

Jag tyckte att studierna var för 

lätta 

1 0 1 0 1 0 

Jag fick inte lära mig det jag ville 2 2 0 0 1 1 

Jag tyckte att jag inte behövde 

lära mig mer svenska 

0 0 0 0 0 0 

Jag flyttade 6 4 2 2 2 2 

Annan orsak 3, redovisas 

separat 

ovan 

2 1 1 1 1 

Svarat på enkät men ej uppgivit 

orsak 

1 0 1 0 1 0 

Totalt  47 28 17    

Tabell 5. Redovisning av orsaker till studieavbrott, n=29. 

 

Kontakten med studie- och yrkesvägledaren 

Av deltagarna i undersökningen uppger 15 personer att de inte har träffat en vägledare innan 

studieavbrottet medan 12 hade besökt vägledaren.  

På frågan om deltagarna trodde att en vägledare hade kunnat stötta eller hjälpt dem på något sätt 

för att kunna slutföra kursen svarade 16 personer att det inte hade gjort någon skillnad. För 12 

av deltagarna hade stöttning eller hjälp från vägledaren kunnat bidra till en fortsättning på 

studierna. Se tabell 6 som redovisar studie- och yrkesvägledarkontakten. 
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Kontakt med studie- och yrkesvägledare Uteblivet 

svar 

Ja Nej Vet inte 

Har du träffat en studie- och yrkesvägledare 

innan du avbröt dina studier? 

1 12 15 1 

Tror du att studie- och yrkesvägledaren kunnat 

stötta eller hjälpt dig på annat sätt för att du 

skulle ha gått klart kursen? 

1 12 16  

Tabell 6. Studie- och yrkesvägledarkontakten, n=29. 

 

Börjat studera igen 

Av deltagarna i undersökningen uppger 12 personer att de har börjat studera svenska igen och 

17 personer anger att de inte har återupptagit sina studier i svenska. 

 

Orsakerna i teman 

De två utmärkande orsakerna till deltagarnas studieavbrott är arbete – sysselsättning och 

svårighetsnivån på utbildningen. I övrigt är det jämt fördelat mellan återstående kategorier. 

Orsakerna redovisade i teman, se tabell 7. Flera personer har angivit flera svar. 
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Orsaker i teman Antal Varav kvinnor Varav män 

Ekonomiska orsaker 1 1 0 

Arbete – sysselsättning 

- Jag fick arbete 

- Jag fick praktik 

- Jag valde att söka jobb istället för att studera. 

17 8 7 

Hälsa 

- Jag mådde inte fysiskt bra. 

- Jag mådde inte psykiskt bra. 

4 3 1 

Familjeförhållanden 

- Min familj behövde mig. 

- Jag var föräldraledig 

5 3 0 

Utbildningen 

- Jag tyckte att studierna var för svåra. 

- Jag tyckte att studierna var för lätta. 

- Jag fick inte lära mig det jag ville. 

- Jag tyckte att jag inte behövde lära mig mer 

svenska. 

10 6 4 

Flyttat  6 4 2 

Andra orsaker 

Se redovisning till tabell 4. 

3 2 1 

Totalt 46   

Tabell 7. Orsaker redovisade i teman, n=28. 

Analys 

Vi har valt att strukturera analysen i underrubriker utifrån de skapade temana i tabell 7. Detta 

för att underlätta i analysarbetet och göra texten mer lättöverskådlig för läsaren.  

Studie- och yrkesvägledning 

Resultatet av frågorna om studie- och yrkesvägledning i undersökningen visar att totalt nio 

personer har träffat en vägledare innan avbrottet men de anser inte att vägledaren kunnat stötta 

till slutförande av kursen. Enligt dessa enkätsvar framgår det också att flertalet har fått arbete 

eller flyttat från orten. Därav den uteblivna önskan om stöttning från vägledaren. Motsvarande 

grupp där deltagarna inte har träffat en vägledare innan avbrottet men trott att stöttning från 

vägledaren skulle ha hjälpt är lika stor. Knappt hälften av dessa anger utbildningsrelaterade 

orsaker till avbrotten, övriga orsaker är fördelade inom sysselsättning, hälsa och familj. I Vidare 

vägar och vägen vidare (2003) betonar Utbildningsdepartementet (SOU 2003:77) att 
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vägledningens syfte är att ge individen stöd för ett väl underbyggt val av utbildning och arbete. 

Vägledaren och individen ska tillsammans upprätta en individuell studieplan med den enskildes 

utbildningsmål (Förordning om kommunal vuxenutbildning 2002:1012, §13). Savickas (i 

Brown, 2002, kap. 5) beskriver i sin teori A Developmental Theory of Vocational Behaviour att 

människor påverkas i sina val genom att i större utsträckning, medvetet och omedvetet, vilja 

anpassa sig till omvärlden än att fatta sina beslut utifrån en inre mognad. Utifrån resultaten och 

litteraturen är vägledaren viktig för att hjälpa individen till väl underbyggda val och få individen 

att se på sig själv och de valalternativ som finns. 

Resultaten pekar på att de flesta som gjort avbrott har gått ut i arbete eller flyttat därav den höga 

svarsfrekvensen att individerna inte behövde stöttning från vägledaren. Vidare indikerar 

resultaten på att närmare hälften av deltagarna tror att vägledaren kunnat stötta till slutförande 

av kursen. Sammantaget utifrån ovanstående tolkar vi det som att merparten av deltagarna anser 

att vägledaren har betydelse för deras studier. Sammanfattning av svar relaterade till studie- och 

yrkesvägledning, se tabell 8. 

Tema – studievägledning från enkäten Åter i 

studier 

Inte 

återgått 

till 

studier 

Totalt 

Deltagare som har svarat ja, att de träffat en vägledare 

innan avbrottet  

samt svarat ja om att vägledaren kunnat stöttat till 

slutförande av kursen. 

3 0 3 

Deltagare som har svarat ja, att de träffat en vägledare 

innan avbrottet 

samt svarat nej om att vägledaren kunnat stöttat till 

slutförande av kursen. 

3 6 9 

Deltagare som har svarat nej eller vet ej, att träffat en 

vägledare innan avbrottet 

samt svarat ja om att vägledaren kunnat stöttat till 

slutförande av kursen. 

4 5 9 

Deltagare som har svarat nej eller vet ej, att träffat en 

vägledare innan avbrottet 

samt svarat nej om att vägledaren kunnat stöttat till 

slutförande av kursen. 

2 5 7 

Totalt 12 16 28 

Tabell 8, Sammanfattning av svaren relaterade till studie- och yrkesvägledning, n=28 
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Arbete – sysselsättning 

Undersökningen visar att de flesta som har gjort avbrott har gått ut i någon form av 

sysselsättning. Antalet är jämt fördelat mellan kvinnor och män men däremot är de flesta i 

åldern 31-40 år. Flertalet, 10 personer har fått arbete och tre personer har gått ut i praktik. Av de 

10 personerna är det två som vi tror blev anställda efter praktikperioden. Av egen erfarenhet vet 

vi att det är kommunen som ordnar med praktikplatser till individerna. Integrationsverket (2006) 

menar att utlandsfödda ofta saknar kontakter in på arbetsmarknaden men att det skulle kunna 

ersättas med till exempel en arbetsförmedlares kontakter. Många arbeten tillsätts genom 

informella rekryteringskanaler. (a.a.) Omkring hälften av all genomförd rekrytering i Sverige 

sker genom nätverksrekrytering. Arbetsgivaren strävar inte efter att få många sökande till en 

tjänst utan det viktiga är att hitta den rätta kompetensen snabbt. (Darvishpour & Westin, 2008)  

För svåra studier var anledningen till att två personer valde att göra avbrott och söka arbete i 

stället. Goda kunskaper i svenska språket är av grundläggande betydelse för att komma in på 

den svenska arbetsmarknaden menar Svenskt Näringsliv (2008b). Kraven på god 

kommunikationsförmåga och informationshantering har de senaste 10-20 åren ökat (a.a.). Men 

Integrations- och jämställdhetsdepartementet (prop. 2008/09:156) framhåller också att ”Goda 

kunskaper i svenska är inte alltid nödvändiga för att få ett arbete men är för de flesta av stor 

betydelse.” (a.a. s.13). Företagens behov av kunskaper i svenska varierar mellan olika företag 

och branscher. Det viktigaste är dock att individen kan tillräckligt med svenska för att klara av 

arbetsuppgifterna. (Svenskt Näringsliv, 2008b) Utbildningsdepartementet (SOU 2003:77) 

betonar vikten av ett öppnare arbetsliv så att människor inte stängs ute på grund av orimliga 

krav på språkkunskaper. Resultatet pekar på att det kan finnas individer som går miste om sin 

språkträning eftersom de varken är i studier eller sysselsättning där det kan ges tillfälle att lära 

sig språket. De flesta personer som har gjort avbrott på grund av någon form av sysselsättning 

har gått ut i arbete.  Se tabell 9 för sammanfattning av svar relaterade till sysselsättning. Varje 

deltagare har haft möjlighet att kunna uppge flera orsaker. 

Sysselsättning Antal K M 20-30 år 31-40 år 40 år - 

Arbete 8 4 3 1 5 1 

Praktik som troligen lett till arbete 

(Individen har markerat både arbete och 

praktik) 

2 0 2 1 0 1 

Praktik 3 3 0 0 1 2 

Sökte arbete i stället, studierna var för 

svåra. 

(Individen har markerat båda orsakerna) 

2 1 1 0 1 1 

Totalt 15 8 6    

Tabell 9, Sammanfattning av svaren relaterat till sysselsättning, n=14. 
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Hälsa 

Av resultatet framgår det att endast fyra deltagare har uppgivit ohälsa som orsak till avbrott, se 

tabell 10. Det är lika många som har angett fysisk ohälsa som psykisk. Vi har kunnat se att 

flertalet som gjort avbrott är i den övre åldersgruppen men i övrigt har dessa deltagares svar 

inga tydliga gemensamma mönster. Flera orsaker har redovisats av två personer. Dessa har även 

nämnt: jag tyckte att studierna var för svåra, min familj behövde mig, jag valde att söka jobb i 

stället för att studera, jag fick inte lära mig det jag ville, jag fick arbete samt ekonomiska 

orsaker. Resultaten visar att individuellt för deltagarna kan orsaker vara beroende av varandra. 

Psykisk ohälsa kan till exempel bero på att individens övriga familj har eventuella problem eller 

inte mår bra vilket kan påverka deltagarens egen hälsa. Det kan också vara så att dåliga 

kunskaper i svenska kan vara en riskfaktor för psykologisk ohälsa och psykosomatiska besvär 

enligt Burfield (2000). I Rapport Integration 2005 (Integrationsverket, 2006) anser man att 

människors hälsa och utveckling påverkas av fem viktiga aspekter. Dessa aspekter är: förlust av 

viktiga relationer (anknytningar), rädslan av att bli avvisad och ekonomisk stress (trygghet och 

säkerhet), individens syn på sig själv och upplevelsen av sin identitet (identitet och roller), 

tidigare erfarenheter av till exempelvis våld, förföljelse och tortyr samt upplevelser av 

diskriminering i det nya landet (mänskliga rättigheter och rättvisa). Den femte och sista 

aspekten har att göra med känslan av sammanhang (existentiell och meningsskapande). I det nya 

landet kan markerade gränser mellan ”vi-och-dom” bidra till en förlust av denna känsla. (a.a.) 

Enligt Antonovsky (2005) består känsla av sammanhang (KASAM) av tre komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ytterligare en aspekt som kan påverka 

deltagarnas hälsa är det som Trondman (1999) beskriver - the marginal man. Han menar att 

människor kan uppleva marignalitet vid till exempel resor mellan olika kulturella och sociala 

kontexter. När människor formas av två världar, vilka personen inte kan lämna och inte heller 

fullt ut kan bli del av, hamnar individen i en relativt permanent kris. Det är när denna kris blir 

bestående och präglar individens hela livssituation som personlighetstypen the marginal man 

uppstår. (a.a.) Resultaten visar att det endast är två personer av alla 29 deltagarna i 

undersökningen som har uppgivit psykisk ohälsa som orsak. Detta är lågt med tanke på många 

deltagares bakgrund och den riskfaktor den kan medföra. Enligt litteraturen kan dessa individer 

tillhöra en målgrupp som är i riskzonen för ohälsa på grund av tidigare upplevelser. 

En gemensam faktor är att ingen av de fyra deltagarna har träffat vägledaren innan avbrottet. 

Endast en har uppgivit att vägledaren hade kunnat stötta eller hjälpt individen att fortsätta 

studierna. Enligt Utbildningsdepartementet (SOU 2003:77) varierar behovet av vägledning 

mellan individer. Resultatet kan visa på att personerna inte tänker på att vägledaren eventuellt 

kan hjälpa till i denna situation eftersom det är knytet till personens hälsa. 

Resultaten visar att det endast är fyra personer som uppgivit hälsa som orsak till avbrotten. Se 

tabell 10 som sammanfattar svaren relaterade till hälsa.  
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Orsak Antal Varav kvinnor Varav män Ålder  

31-40 år 

Ålder 

41 år och 

äldre 

Fysisk ohälsa  2 2 0 1 1 

Psykisk ohälsa  2 1 1 0 2 

Totalt 4 3 1 1 3 

Tabell 10, Sammanfattning av svaren relaterat till hälsa, n=4. 

Familjeförhållanden och byte av bostadsort 

Resultaten visar att endast tre personer har angivit familjeförhållanden som orsak till avbrott och 

alla är kvinnor mellan 31 – 40 år. Av dessa har två personer även uppgivit att studierna är för 

svåra. Integrations- och jämställdhetsdepartementet (prop. 2008/09:156) lyfter vikten av att nå 

de kvinnor som varken arbetar eller studerar för att de inte ska isoleras från omgivningen eller 

fara illa. Då finns det möjlighet att minska riskerna för individerna att hamna i utanförskap. 

(a.a.) De redovisade resultaten ovan visar på två möjliga aspekter. Det ena kan vara att 

studiernas svårighetsgrad är för hög. Det andra kan vara att individen inte har möjlighet att 

kombinera studierna med sin familjesituation. 

Orsaken ”Jag flyttade” har sex personer uppgivit som anledning till avbrottet. Vi antar att dessa 

personer har flyttat till en annan kommun vilket innebär att de inte får fortsätta sina studier i sin 

tidigare kommun. Det är kommunens ansvar att erbjuda utbildning till invånarna som är skrivna 

i kommunen.  

Utbildning 

Undersökningen visar att nästan alla deltagare, sju av åtta, som gjort avbrott på grund av 

utbildningens uppläggning har angivit att studierna var för svåra. Svaren är jämt fördelade 

mellan kvinnor och män. Men däremot är det en viss förskjutning mot de yngre 

åldersintervallerna i antalet svar, se tabell 11. Enligt Utbildningsdepartementet (SOU 2003:77) 

är åldern en aspekt som har stor betydelse vid språkinlärning. Ju tidigare språkinlärningen börjar 

desto större förutsättningar har individen att lära sig språket (a.a.).  En infödd svensk 

språkanvändare har minst tjugo år på sig att utveckla den språkliga nivå som utlandsfödda 

förväntas uppnå på mycket kortare tid. Svenskfödda barn uppnår under grundskoletiden ett 

ordförråd på 40 000 – 50 000 ord. För en utlandsfödd kan det ta cirka fyra år innan personen 

hunnit bygga upp ett ordförråd på 10 000 ord, vilket anses täcka det mest centrala ordförrådet. 

(Utbildningsdepartementet, SOU 2003:77)  

Att inte ha fått lära sig det man vill uppges av två personer som orsak till avbrott i resultatet. 

Jordbruksdepartementet (SOU 2008:56) menar att det är viktigt med individanpassade och 

yrkesinriktade utbildningar. I Browns (Brown, 2002, kap. 11) teori The Role of Work Values 

and Cultural Values in Occupational Choice, Satisfaction and Success framhålls det också att 

individen i första hand väljer yrke efter sina yrkesvärderingar och kulturella värderingar. Vi 

antar att eftersom deltagarna är vuxna och många av dem har utbildat sig och valt yrke i 
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hemlandet kan det vara så att de önskar lära sig de yrkestermer som tillhör deras yrke på 

svenska. Och det kan vara något som de saknar i undervisningen.  

Resultaten visar att nästan alla deltagare som har gjort avbrott på grund av utbildningens 

uppläggning har uppgivit att studierna var för svåra. Sammanfattning av svaren relaterade till 

utbildning, se tabell 11. Flera personer har angivit flera orsaker. 

Orsak Antal Varav 

kvinnor 

Varav 

män 

20-30 år 31-40 år 41 år och 

äldre 

Jag tyckte att studierna 

var för svåra 

7 5 2 3 2 2 

Jag tyckte att studierna 

var för svåra 

samt jag fick inte lära mig 

det jag ville 

2 2 0 0 1 1 

Jag tyckte att studierna 

var för lätta 

1 0 1 0 1 0 

Jag fick inte lära mig det 

jag ville 

2 2 0 0 1 1 

Totalt 12      

Tabell 11, Sammanfattning av svaren relaterat till utbildning, n=8. 

 

Antalet skolår från hemlandet hos individerna varierar mellan sju till 14 år. Tidigare utbildning 

kan underlätta i språkstudierna. En av orsakerna till att individer med kort eller ingen utbildning 

från hemlandet lyckas sämre i utbildningen är att de måste utveckla sina läs och 

skrivfärdigheter, vilket kan ta lång tid. (Utbildningsdepartementet, SOU 2003:77). Något som 

har särskild betydelse är att läraren har ett stödjande förhållningssätt till individer från 

hemförhållanden som saknar utbildningstraditioner (Cederberg, 2006). Vidare menar Cederberg 

(a.a.) att motivation är något som är individuellt hos individen men som utvecklas i samspel 

med omgivningen. Parszyk (2002) beskriver utifrån sin studie att undervisning med integrerat 

modersmål kan fördjupa begreppskunskaperna i det svenska språket. Enligt Integrationsverket 

(2006) är det också många utlandsfödda som egentligen inte vill fortsätta studera svenska efter 

sfi utan helst vill helst ha ett arbete. Detta antar vi även kan gälla för individer som läser SVA 

på grundnivå.  

Resultatet visar att flertalet deltagare har en kortare tidigare utbildning vilket kan påverka deras 

språkinlärning. Se tabell 12 som sammanfattar svaren relaterade till tidigare skolgång från 

hemlandet. Flera personer har angivit flera svar. 
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Orsak 6 – 9 år 10 – 13 år 14 – 17 år 

Jag tyckte att studierna var för svåra 4 3 1 

Jag tyckte att studierna var för lätta 1 0 0 

Jag fick inte lära mig det jag ville 1 1 0 

Totalt  6 4 1 

Tabell 12, Sammanfattning av svaren relaterat till tidigare skolgång från hemlandet, n=8. 

Slutsatser 

Nedan presenterar vi slutsatserna utifrån resultatet och svarar på forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågorna har vi även använt som rubriker.  

Vilka motiv finns till avbrotten? 

Resultatet visar en variation av motiv till avbrotten. Endast ett fåtal, fyra personer, uppgav hälsa 

som anledning till avbrott. De två största motiven till avbrott är att individen gått ut i 

sysselsättning, arbete eller praktik, eller att studierna har varit för svåra. Det positiva resultatet 

med avbrottsorsakerna är att många har gått ut i arbete. Undersökningen har inte tagit reda på 

vilka slags arbeten deltagarna har fått. Enligt Svenskt Näringsliv (2008b) varierar kraven på 

kunskaper i svenska mellan olika företag. Det viktiga är att individen har tillräckliga 

språkkunskaper för att klara arbetsuppgifterna (a.a.).  I litteraturen framgår det att olika instanser 

(Integrations och jämställdhetsdepartementet, prop. 2008/09:156; Jordbruksverket, SOU 

2008:56; Svenskt Näringsliv, 2008b; Utbildningsdepartementet, 2003:77) generellt anser att det 

krävs goda kunskaper i svenska för möjligheten till arbete men att det inte alltid är nödvändigt.  

Enligt undersökningen är för svåra studier det andra största motivet till avbrotten. Anledningen 

till varför deltagarna tycker att studierna är för svåra har inte undersökts i denna studie men av 

litteraturen antar vi att skälen kan variera. Styrdokumenten (Skollagen 1985:1100; Förordning 

om kommunal vuxenutbildning, 2002:1012) betonar individanpassning och flera andra 

författare (Cederberg, 2006; Svenskt Näringsliv, 2008a; Utbildningsdepartementet, SOU 

2003:77) lyfter vikten av flexibla arbetssätt och utbildningssystem. Ytterligare en aspekt som 

förs fram är betydelsen av integreringen av modersmålet i språkundervisningen (Parszyk, 2002). 

Ur individperspektiv beskriver ett par författare (Cederberg, 2006; Utbildningsdepartementet, 

SOU 2003:77) motivation som något individuellt och kopplat till den omgivande miljön. Den 

kan till exempel grunda sig på de fördelar som kunskaper i språket kan ge för exempelvis 

studier, arbete, högre lön eller liknande. Regeringen har föreslagit en ny lag om 

försöksverksamhet om prestationsbaserad stimulansersättning gällande svenska för invandrare, 

sfi. Det är tänkt att bidra till att deltagarna i sfi lär sig svenska snabbare och därmed förbättrar 

sina möjligheter till arbete. (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, prop. 2008/09:156) 

Detta skulle även kunna vara en möjlighet till motivation för individer som läser SVA på 

grundnivå.  
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Det framgår att en stor del av deltagarna tror att vägledaren kunnat hjälpa och stötta dem att 

fortsätta och slutföra sina studier. Vi tolkar detta som att vägledningen är viktig och vägledaren 

behövs för att stötta och motivera individerna under deras studietid.  

En slutsats utifrån ovanstående resultat och litteratur är att det kan finnas ett behov av att 

utveckla både undervisningen och vägledningen för att minska på avbrotten. En annan slutsats 

är att hälsa inte är ett stort motiv till avbrotten vilket vi antog att det var vid arbetets början. 

Har orsakerna till avbrotten något gemensamt 

mönster?  

Av undersökningen framgår det att orsakerna till avbrotten är individuella och förekommer i 

mycket olika kombinationer. Detta har lett till att svaren har synnerligen låg överensstämmelse 

med varandra vilket lett till färre samband och mönster än vad vi förväntat oss. Däremot kan vi 

se att fakta i litteraturen (Burfield, 2000; Integrationsverket, 2006) pekar på att samband kan 

finnas mellan individens nivå på språkkunskaper, utveckling och hälsa. Resultatens avsaknad av 

mönster kan eventuellt förklaras av människors olika grundinställning till lärande och att de är 

styrda av sina individuella referensramar vilket beskrivs i litteraturen (Andersson, 2000; 

Cederberg, 2006). 

Finns det något samband mellan individernas 

ålder, kön och deras avbrott? 

Undersökningen visar att de flesta som har gjort studieavbrott är i åldern 31 – 40 år vilket säger 

emot vårat antagande om att de flesta som gör avbrott är 41 år eller äldre. Det är även i 

åldersgruppen 31 – 40 år som flest personer har gått ut i arbete. I båda fallen är det jämt fördelat 

på kvinnor och män. Det är även jämt fördelat mellan kvinnor och män bland de som svarat att 

de tyckte att studierna var för svåra. Däremot är det något fler som är yngre, 20 – 30 år, i denna 

kategori. Alla i denna kategori har emellertid återupptagit sina studier i svenska. Det som 

framgår i litteraturen med anknytning till ålder och språkinlärning är att åldern påverkar vårt 

sociala liv och vanor vilket kan medföra minskade kontakter med det nya språket 

(Utbildningsdepartementet, SOU 2003:77). Totalt av alla deltagare i undersökningen har 12 

personer återupptagit sina studier i SVA. Enligt litteraturen (Utbildningsdepartementet, SOU 

2003:77) är det tidskrävande att lära sig ett nytt språk som vuxen. Det som individen lär sig 

först är det mest centrala ordförrådet. De orden som individen saknar är ofta innehållsmässigt 

tunga ord som kan ha stor betydelse för individen i alla vardagliga situationer och 

sammanhang.(a.a.)   

Avbrottsorsaken hälsa är störst för åldersgruppen 41 år och äldre och flest är kvinnor. Det är 

endast kvinnor som har uppgivit familjeförhållanden som orsak till avbrott och de är mellan 31 

och 40 år. Detta överensstämmer med vårat antagande inför undersökningen. Vi kan urskilja en 

möjlig risk för dessa kvinnor att hamna utanför samhället. Litteraturen framhåller vikten av att 

nå kvinnor som varken arbetar eller studerar för att de inte ska isoleras från omgivningen och 

hamna i utanförskap (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, prop. 2008/09:156).  

En slutsats är, dock är detta inte något generellt, att det i denna undersökning tycks vara så att 

åldersgruppen 31 – 40 år är mest attraktiv på arbetsmarknaden. Vi antar också att de deltagare 
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som återupptagit sina studier kan ha fått en större förståelse och upplevt behovet av goda 

kunskaper i språket för att komma vidare. Ytterligare en slutsats är att kvinnor i större 

utsträckning väljer att prioritera familjen före studierna. 

Diskussion 

I litteraturen är den allmänna uppfattningen att omfattningen av tidigare utbildningsbakgrund 

har stor betydelse för andraspråksinlärning. Detta är även vår uppfattning. Därför tycker vi att 

det är något förvånande att flertalet som avbrutit sina studier har genomgått gymnasium och ett 

antal har även studerat på universitetsnivå. Vi har funderat kring detta och en tänkbar anledning 

kan vara att de anser sig ha studerat färdigt och har tillräckliga kunskaper för att få ett arbete. 

Det kan även vara möjligt att personerna har bristande insikter i det svenska språkets betydelse 

för att få en anställning. Därför är det positivt att resultatet i hela undersökningen visar att 

nästan hälften av deltagarna har återupptagit sina studier.  

Vi har förstått att den generella uppfattningen i samhället är att individer är mest attraktiva på 

arbetsmarknaden i åldern 30 – 40 år. Detta är också något som överensstämmer med 

undersökningens resultat. 

Resultatdiskussion  

I efterhand har vi sett att det är sannolikt att en större undersökning omfattande flera kommuner 

hade kunnat visa på tydligare mönster. Trots att vi hade en hög andel svar visade det sig att det 

fanns en stor individualitet i svaren. Därför hade det varit intressant att se på likheter och 

skillnader mellan kommunerna. 

En av undersökningens styrkor har visat sig vara den mycket jämna könsfördelningen mellan 

deltagarna. Det som förvånade oss är att de flesta orsaker som deltagarna har uppgivit också är 

jämt fördelade mellan kvinnor och män. Vid arbetets början hade vi en förutfattad mening om 

att hälsa skulle vara en av de stora avbrottsorsakerna. Undersökningen däremot visade att den 

största avbrottsorsaken är arbete vilket överraskade oss. Naturligtvis tycker vi att de är mycket 

positivt för individen och en av de avbrottsorsaker som är godtagbara. Det är även positivt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. En annan orsak som vi trodde skulle vara stor var 

uppläggningen av studierna vilket bekräftades av undersökningen. Vi hoppas att resultaten kan 

vara ett underlag för vuxenutbildningen till att utveckla undervisningen. Även vägledningens 

betydelse har lyfts i undersökningen. För att inte gå miste om deltagare som studerar tycker vi 

att vuxenutbildningen bör utarbeta rutiner vid avbrott. En möjlig tanke kan vara att varje individ 

som önskar göra avbrott bör träffa en vägledare.  

Metoddiskussion 

Med tanke på undersökningens begränsade tid var det mest lämpligt att genomföra en 

enkätundersökning. Undersökningens styrka är att vi kunde innefatta samtliga individer som 

hade gjort avbrott från sina studier under en längre tid, år 2005 - 2008. Efter visst merarbete 
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med att ringa och påminna 11 av deltagarna fick vi in en tillräcklig mängd svar. Det positiva i 

detta blev att 29 deltagare av 40 tillfrågade valde att delta. Vi tror att en bidragande orsak till det 

höga deltagandet beror på att en av oss arbetar på vuxenutbildningen. Denna person har träffat 

de flesta deltagarna under deras studietid och etablerat ett förtroende vilket vi tror har varit 

fördelaktigt för undersökningen. Det vi kan sakna med enkätundersökningen är det djup som en 

kvalitativ metod kunnat erbjuda. Detta hade kunnat ge oss en större förståelse till individernas 

avbrott och historien bakom dem.  

Även fast vi fick in många svar tycker vi ändå att materialet var hanterbart. Detta tror vi kan 

bero på att enkätfrågorna var väl utformade. Något som vi tycker visar att vi har lyckats 

inkludera rätt orsaker i enkäten är att endast tre deltagare har angivit ”annan orsak”.  

Litteraturdiskussion 

Vi har valt litteratur utifrån att vi önskade ett kvalitativt djup i undersökningen. Statistik hade 

möjligen varit enklare att knyta till resultaten men då hade det blivit en jämförelsestudie vilket 

inte var vårt mål. Vi ville ta reda på vilka orsaker det kan vara som ligger till grund för individer 

att avbryta sina studier. Förhoppningen är att resultaten ska kunna användas för att utveckla 

vuxenutbildningen och motivera individerna att genomföra sina studier i framtiden. 

De teorier vi valde ut att knyta till de kommande resultaten tyckte vi var mest lämpliga. I 

efterhand har vi upptäckt att det har varit svårt att sammanföra resultat och teorier. Vi tror att 

den stora spridningen på svarsresultaten är en bidragande orsak. En annan anledning kan också 

vara att undersökningen inte har tagit reda på människans historia bakom avbrottsorsakerna. Om 

undersökningen hade haft ett större djup tror vi att resultaten hade haft tydligare anknytningar 

till teorierna.   

I undersökningen har vi avgränsat oss från att detaljstudera ur genusperspektiv därför har vi 

heller inte lyft fram specifik litteratur inom detta område. Vi anser att det ämnet hade blivit 

alltför omfattande med tanke på att vi ville ha en bred bakgrundsbeskrivning som innehåller 

flera teman. En annan orsak till att vi valde bort genus var arbetets begränsade tid. 

Framtidsdiskussion 

Undersökningen har inte tagit reda på vilka slags arbeten deltagarna har fått men det skulle ha 

varit intressant att veta utifrån de svenska språkkunskapernas betydelse i arbetet. Vi tänker att 

ett avbrott inte behöver vara negativt utan hamnar individen i rätt miljö med möjlighet att 

praktisera sina kunskaper i svenska kan det leda till vidare språkutveckling och snabbare 

integrering. En annan frågeställning är hur de blev rekryterade. Detta med tanke på den stora 

andelen nätverksrekrytering på arbetsmarknaden och där bland annat personer med utländsk 

bakgrund många gånger saknar kontakter. 

I denna undersökning tycker vi att resultaten har varit förvånansvärt jämt fördelat mellan män 

och kvinnor men vi tror fortfarande att det kan finnas större skillnader mellan avbrottsorsakerna 

fördelat mellan könen. Därför skulle det vara intressant i framtida forskning att göra en liknande 

studie med genusperspektiv, med en större omfattning, och eventuellt inkludera ett par 

kommuner. För oss som vägledare är det viktigt att ha kunskaper om eventuell ojämställdhet för 

att motverka detta.  
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Det vore också av intresse att ta reda på hur undervisningen är utformad i individernas 

hemländer, om det skiljer sig och kan påverka deras studiesituation och kunskapsinlärning i 

Sverige. Vi tror att detta kan vara positivt för till exempel läraren som ges en större möjlighet att 

möta upp individernas behov. Troligen kan det krävas mer resurser eftersom det antagligen blir 

flera studiegrupper. 

Som vägledare vill vi få mycket kunskap om individer från andra länder för att kunna bidra till 

en snabb integration. Det kan vi medverka till genom en kvalitativ vägledning och relevant 

information om arbetsmarknaden och det svenska samhället. 
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Lars Broberg, utvecklingsledare, Tierps kommun. (2009-02-04). (fotnot 5) 

Petra Eriksson, rektor – vuxenutbildningen, Tierps kommun. (kontinuerlig kontakt). (fotnot 7 
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http://www.migrationsverket.se/
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http://www.svensktnaringsliv.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00015/Svenska_f_r_globalis_15185a.pdf
http://www.tierp.se/
http://www.tierp.se/Filarkiv/kommunfakta/kommunfakta06/0360TIERP_bas/beffor.html


 

 34 

Mailkontakt 

Anita Wahlqvist, flyktinghandläggare, Tierps kommun. (2009-04-17, kl. 16:13). (fotnot 9)  

Lars Broberg, utvecklingsledare, Tierps kommun. (2009-02-25, kl. 20:47) (2009-03-30, kl. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkät 

 

Enkät 

Man  Kvinna  

Jag är:            20 – 30 år   31 – 40 år   41 år och äldre 

 

Har du gått i skolan i ditt hemland?  Ja  Nej 

 

Hur många år har du gått i skolan totalt? ________________antal år 

Hur gammal var du när du började i skolan? _____________år 

 

Du har studerat svenska tidigare och avbrutit kursen.  

Att du slutade kan bero på flera orsaker. Sätt kryss för alla dina orsaker till varför du slutade. 

Flera alternativ är möjliga. 

 Ekonomiska orsaker    

 Jag fick arbete 

 Jag tyckte att studierna var för svåra 

 Jag fick praktik 

 Jag mådde inte fysiskt bra (kroppsligt)         

 Jag tyckte att jag inte behövde lära mig mer svenska 

 Jag valde att söka jobb istället för att studera 

 Jag mådde inte psykiskt bra (mentalt)                         

 Min familj behövde mig 

 Jag tyckte att studierna var för lätta 

 Jag var föräldraledig  

 Jag flyttade 

 Jag fick inte lära mig det jag ville 

Vill du förklara ______________________________________________________________  

 Annan orsak ________________________________________________________________  

 

Har du träffat en studie- och yrkesvägledare innan du avbröt dina studier. 

 Ja  Nej 

Tror du att studie- och yrkesvägledaren kunnat stötta dig eller hjälpt dig på annat sätt för att 

du skulle ha gått klart kursen? 
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 Ja  Nej   

Vill du förklara ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

 Jag har börjat studerat svenska igen. 

 

Tack för att du ville hjälpa oss.  

Vänligen   

Annalena och Eva 
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Bilaga 2 Följebrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som ska göra vårt examensarbete i vår. Vi har valt att ta 

reda på orsakerna till varför personer gör avbrott från svenska på 

grundläggande nivå, vilket är ganska vanligt. Målet med vårt arbete är att 

kunna bidra till förbättringar inom skolan och för de studerande. 

 

Du började studera svenska men gjorde avbrott från kursen någon gång 

mellan 2005 - 2008. Vi behöver din hjälp och är mycket tacksamma om du 

vill fylla i den bifogade enkäten och svara på frågorna. Lägg sedan enkäten 

i det bifogade svarskuvertet och skicka det med posten senast tisdagen den 

21 april. Portot är redan betalt. 

 

Dina svar kommer att vara anonyma, det betyder att ingen kommer att veta 

att det är du som har fyllt i enkäten. Enkäten kommer att förstöras när vårt 

arbete är klart. 

 

Om du har några frågor eller vill veta mer om vårt arbete är du välkommen 

att ringa oss: 

Annalena Rudström 0293-183 25         annalena.rudstrom@tierp.se 

Eva Carlsson 0293-514 51         yrja@telia.com 

 

 

Tack på förhand! 

 

Bästa hälsningar 

Annalena Rudström & Eva Carlsson 

 

 

mailto:annalena.rudstrom@tierp.se
mailto:yrja@telia.com
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Bilaga 3 Påminnelse 

 

Påminnelsen 

När datumet har passerat och vi eventuellt inte fått in tilläckligt med svar har vi tänkt ringa våra 

deltagare för att påminna dem och kanske få en orsak till varför svar uteblivit. Vi tror att påsken 

kan bli en orsak att deltagarna ofrivilligt kommer att glömma bort att svara på enkäten och 

sända den tillbaka till oss. 

 

Samtalets innehåll och resultatet 

Efter att vi presenterat oss kommer vi att fråga om personen har valt att inte vilja delta i 

undersökningen. Om han/hon har glömt bort att svara kommer vi att förklara syftet tydligare om 

så önskas. Vi kommer även att ge deltagaren möjlighet att ställa frågor om något är oklart för 

dem. Om deltagaren vill kan han/hon besvara enkäten via telefon. Vi hoppas att samtalet ska 

påminna individen att svara på enkäten samt sända den till oss.  

 

Möjlighet till fortsatt kontakt 

Oavsett om deltagaren välja att delta eller inte kommer vi att tacka för samtalet (och eventuellt 

deltagandet) och berätta att de alltid är välkomna att höra av sig om någon fråga uppstår efter 

samtalet. För vi tror att det kan komma frågor i efterhand och då anser vi att det är viktigt att de 

vet att de alltid kan kontakta oss.



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


