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Sammanfattning  

Att studera inom kommunal vuxenutbildning, Komvux, är en förmån som finns i Sverige för vuxna 

från och med det andra kalenderhalvåret då man fyller 20 år. Nästan 200 000 personer var inskrivna på 

Komvux i Sverige år 2011, men var femte kursdeltagare beslutade ändå att hoppa av sina studier innan 

de avslutat kursen/eller kurserna. Detta är både kostsamt för samhället men också en fråga om 

individens möjliga framtid inom högre studier och arbetsmarknaden. Studiens syfte var att undersöka 

vad anledningarna av avhoppen kan vara, och detta har vi gjort i en kvantitativ undersökning. En 

förfrågan skickades ut till samtliga 64 personer som hoppat av en eller flera kurser under höstterminen 

i en kommunal vuxenskola i södra Norrland, om de vill medverka i vår enkätundersökning via telefon. 

Nästan hälften, 32 personer, ville medverka. Slutsatsen av svaren vi fick in tydde på att de flesta elever 

som sökte Komvux saknade grundläggande behörighet eller slutbetyg. En tredjedel av eleverna 

hoppade av på grund av arbete. De flesta kom från ett hem där ingen av föräldrarna hade 

högskoleutbildning samt att över hälften av eleverna gick på distansutbildning eller kombinerade 

distans och reguljär kurs.            
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Abstract 

 

Being able to study at the Municipal Adult Education, Komvux, is a privilege available to adults in 

Sweden of age 20 and above. Although almost 200 000 people attended Komvux 2011 in Sweden, a 

fifth of the participants discontinued their studies before completing their course(s). This becomes 

costly for the society, but it is also diminishes the future chances of a career and college studies. In our 

thesis we have done a quantitative investigation trying to determine what the reasons for dropping out 

could be. A request to participate in our survey were sent out to all 64 people who dropped out one or 

more courses during the fall semester 2012 at a Municipal Adult Education in southern Norrland. 

Almost half, 32 people, agreed to participate. The results indicated that most students applied to 

Komvux because they were lacking complete exams of high school or part of it. According to the 

home-background, most of the 32 pupils came from homes where none of the parents had a college 

degree. One third of the pupils in the survey dropped out because of work related reasons. More than 

half of those who had dropped off studied a distance learning course, or a combination of distance and 

regular courses. 
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Inledning 
 

 

Linda och Jenny ville söka till högskolan eftersom de hade en önskan om att uppfylla sina 

yrkesdrömmar, men de saknade slutbetyg. De hade hoppat av gymnasiet vid ungefär samma tidpunkt 

och från samma program. Därför söker de in på den kommunala vuxenutbildningen, Komvux. 

Förutsättningarna att nå sina mål var med andra ord likvärdiga. Ändå hoppar Jenny av Komvux för att 

ta ett arbete som inte stämmer överens med hennes drömmar, medan Linda fullföljer sin utbildning 

mot sitt mål och nu studerar på högskolan. Detta trots att hon har haft läs- och skrivsvårigheter under 

hela sin skolgång vilket inte Jenny har haft. 

 

Varför avbryter Jenny sina studier trots sin höga önskan om sitt drömyrke? Och varför klarar Linda av 

sina studier trots sina läs- och skrivsvårigheter? Det enda som skiljer dem åt är deras bakgrund. Linda 

har föräldrar som har högskoleutbildning och Jenny har föräldrar som enbart har 

grundskoleutbildning.   

Ovanstående händelse är ett exempel taget ur verkligheten Att elever liksom flickorna, som vi i denna 

berättelse kallat Jenny och Linda, hoppar av sina gymnasiestudier, är inte ovanligt i dag. Det är en stor 

del ungdomar som hoppar av sina studier innan de är färdiga på gymnasiet. Skolverket har i samarbete 

med statistiska centralbyrån gjort en rapport 2008 som visar att: 

 

Mer än var fjärde ung kvinna och mer än var tredje ung man har ofullständiga gymnasiestudier bakom 

sig när vuxenlivet börjar 
1
 

 

Idag finns det 445 000 personer är arbetslösa i åldrarna 15-74 år och endast 24 % av befolkningen har 

en gymnasieutbildning som är tre år eller längre
2
. 

 

Många elever från Sverige och hela Europa avbryter sina studier från gymnasiet. Men en stor andel av 

de eleverna i Sverige läser senare in sin gymnasiekompetens via Komvux. Men det är många av dessa 

elever som inte har gymnasiekompetens som får svårt att få en anställning eller att fortsätta att utbilda 

sig
3
 

 

Relationen mellan utbildning och arbetslivet är den centrala delen i anställningsbarheten. Utbildningen 

skall matcha yrket (Berglund & Fejes 2009). Detta innebär att de elever som ej har slutfört sin 

gymnasieutbildning kan behöva studera på Komvux för att få grundläggande behörighet till högre 

studier. Trots detta hoppar många elever av Komvux. 

 

                                                           
1
http://www.skolverket.se  

2
 http://scb.se  

3
 http://www.skl.se 

http://www.skolverket.se/
http://scb.se/
http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2012/eu-finansierat-projekt-ska-minska-avhoppen-fran-gymnasiet
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År 2011 var 198 200 elever inskrivna på Komvux men enligt Skolverket hoppar vart femte elev av sin 

utbildning och endast tre av tio avhopp går att förklara.
4
  

 

 

1.1Val av problemområde 

 

Den ovan belysta berättelsen om Jenny och Linda är vanligt förekommande. Det faktum att elever har 

haft liknande förutsättningar men den ene hoppar av och inte den andre. Det är något vi blivit varse om 

under praktik och arbete inom den kommunala vuxenutbildningen. Skolverket säger att var femte 

kursdeltagare från komvux hoppar av sin utbildning
5
 Och endast tre av tio går att förklara

6
 

Det finns väldigt få undersökningar om varför elever hoppar av sina studier från Komvux och därför 

anser vi att det är mycket viktigt att undersöka problematiken eftersom att det är en av fyra elever som 

inte avslutar sitt gymnasieprogram inom tre år. (Sveriges kommun och landsting 2012)  

Dessa elever har då två val om de vill ha en grundläggande behörighet till högre studier: antingen den 

kommunala vuxenutbildningen i förkortning kallad Komvux, eller folkhögskolan. Vi har då valt att 

studera varför man hoppar av från den kommunala vuxenutbildningen, Komvux. 

Komvux skall prioritera de vuxna som är över 20 år och fått minst utbildning (skollagen 2010:800) . 

Trots denna möjlighet till utbildning i vuxen ålder är andelen avbrutna studier hög. Något som är 

kostsamt för samhället men också en fråga för individen och dennes möjliga framtid inom 

arbetsmarknaden.  

 

Vidareutbildning och omskolning är kostsamt oavsett 

om den ordnas av arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen eller den kommunala 

vuxenutbildningen”. SOU 2008:69  

Enligt 2§ i skollagen (2010:800) skall den vuxna studerande stödjas och stimuleras i sitt lärande. 

Skolan skall dessutom stärka eleven i sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja personens 

utveckling. Utgångspunkten skall dessutom vara ur den enskildas behov och förutsättningar. Dessutom 

skall skolan verka för att varje elev skall stödjas för att kunna följa sin egen studieplan (ibid.)  

 

För våra studier valde vi en liten kommun i södra Norrland som vi valt att döpa till Bergdal. Det är en 

typisk svensk bruksort med cirka 25 000 innevånare där många industrier har lagts ner. Detta har 

inneburit att orten har förlorat flera tusen arbetstillfällen de senaste decennierna. Arbetslösheten är 

cirka 8 % av stadens arbetsföra invånare. Cirka 450 personer av dem är ungdomar. Av dessa saknar 

                                                           
4
http://www.skolverket.se  

5
 http://www.skolverket.se  

6
 http://www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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150 ungdomar dokumenterat avgångsbetyg. Från åldern 24 år och uppåt så saknar sammanlagt cirka 

700 personer ett dokumenterat avgångsbetyg.    

Den kommunala vuxenutbildningen i denna kommun bedriver grundläggande utbildning, gymnasiala 

kurser SFI, undersköterskeutbildning arbetsförlagda utbildningar, och yrkeshögskoleutbildning. 

Skolan bedriver till största del distanskurser på gymnasienivå som utförs i samarbete med andra 

kommuner inom länet. Det finns tio stycken reguljära kurser förutom några orienteringskurser som 

bedrivs på plats i skolan. De övriga gymnasiala kurserna bedrivs på distans eller är arbetsförlagda.  

Distanskurserna är dataledda, men vissa kurser har några fysiska träffar. Vidare har man också ett 

samarbete med högskolor runt om i landet. Det är cirka 800 inskrivna elever per termin från olika orter 

inom länet, varav cirka 300 är folkbokförda i kommunen. På skolan i Bergdal hoppar cirka en 

tredjedel av eleverna av sin utbildning per termin, och så har det sett ut de senaste fem åren. 

Ledningsgruppen samt personal vid denna vuxenutbildning har tagit upp frågan och vill nu börja 

undersöka anledningarna till avhoppen och hur avhoppen kan förhindras. Skolan har dessutom startat 

en grupp som skall arbeta med hur man bäst kan ta emot och stödja elever med olika studiehinder. 

Detta gäller då inte bara elever med diagnoser, utan det skall även inkludera elever som har haft det 

svårt i skolan tidigare men behöver stöd i olika former för att klara sina studier. Med detta vill vi 

poängtera att mycket arbete har påbörjats för att hjälpa individer med studieproblematik.  

Hur kommer det sig att antalet studieavbrott är så stort? Vad ligger bakom? Som blivande studie- och 

yrkesvägledare finner vi detta forskningsarbete intressant för att utröna anledningen till varför eleverna 

hoppar av sina studier . Vi anser också att detta forskningsarbete kan komma att vara till nytta i både 

kommunens intresse samt av andra kommuner i Sverige där avhopp från vuxenutbildningen är vanligt.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka orsaker till att elever hoppar av den kommunala 

vuxenutbildningen. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

● Hur ser de avhoppade elevernas bakgrund ut? 

● Varför hoppar eleverna av?  

● Uppfattar eleverna att skolan skulle ha kunnat göra något för att de inte skulle ha hoppat av, i sådana 

fall vad?   

● Vilken sysselsättning har eleverna när de hoppat av?  
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1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsens undersökning avgränsar sig enbart mot den benämnda orten Bergdals kommuninvånare. 

Det som är undersökt är elevernas perspektiv på avhoppen och inte lärarnas. Uppsatsen begränsas att 

inte gå in på diagnoser eller andra faktorer som kan ha påverkat avhoppet, utan uppsatsen diskuterar 

och koncentrerar sig kring de svar som uppsatsen har fått av undersökningen i kombination med 

statistiken och litteratur. Avgränsningen gäller endast gymnasiala utbildningar (ej yrkesutbildning) 

inom vuxenutbildningen och inkluderar därför inte grundskolenivå, eller kurserna svenska för 

invandrare SFI. 

 

1.5  Begrepp 

 

Begreppen som uppsatsen använder sig av är ordet slutbetyg, inte gymnasieexamen eller yrkesexamen 

som det numera heter enligt den nya förordningen. (Skolverket Vux 12). Uppsatsen använder sig utav 

förkortningen Komvux istället för den kommunala vuxenutbildningen. 

Distanskurser är kurser som bedrivs dataledda. Reguljära kurser bedrivs lärarledda på plats i skolan. 

När uppsatsen nämner högskoleutbildning så menar uppsatsen att studera på högskola eller universitet 

på grund nivå eller en utbildning som leder till en yrkesexamen eller en kandidatexamen.  

Ett slutbetyg är från gymnasiet eller från den kommunala vuxenutbildningen eller att eleven har läst 

allmän linje på folkhögskolan (som också ger en grundläggande behörighet). 
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2. Bakgrund  
 

 

 

I detta kapitel belyses tidigare forskning samt litteratur som ligger till grund för uppsatsens forskning i 

ämnet. Sökmotorer som Det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA), samt Libris har använts. 

Dessutom har även forskare som är verksamma inom liknade forskningsområden varit behjälpliga. 

Utöver detta nyttjas litteratur som har behandlas på studie- och yrkesvägledarprogrammet i 

Stockholm.    

 

     

2.1 Resultat av forskning och anknytande litteratur 

 

Hur ser vikten av utbildning ut för en person som vill ha en högre position i samhället? Giddens 

(2003) talar om klass stratifikation och orättvisa. Han beskriver bland annat ordet social stratifikation 

som visar på olikheter mellan t ex kön, religiös uppfattning yrkesposition etc. Giddens tar upp hur 

personer med olika positioner belönas beroende på vilken stratifikationsstruktur de befinner sig i Han 

skriver om rättigheter och skyldigheter mellan exempelvis herre och slav under vilka pigans relationer 

påverkas till vilken position personen har i samhället. Människor behandlar varandra olika utifrån 

social ställning. Giddens tar även upp Karl Marx teori angående statusskillnader. Han berättar att 

resultatet av statusskillnader är beroende av samhällets klassindelning. Giddens beskriver i sin text om 

att sociologerna menar att sociala orättvisor hänger samman med olika typer av anställningar och 

arbete.   

 

Donald Broady (1998) beskriver Pierre Bourdieus kapitalbegrepp om det kulturella kapitalbegreppet 

som innefattar det kultiverade språkbruket samt det sociala kapitalet som vänskap och släktband. 

Bourdieu talar också om det ekonomiska kapitalet som det materiella, och kännedom om de 

ekonomiska spelreglerna. Förutom dessa kapital så talar Bourdieu om vetenskapliga kapital som 

utbildningskapital. Vidare talar han även om ett kapital som habitus vilket vi i uppsatsen anser som ett 

viktigt begrepp till avhoppen. Habitus är något vi införlivar omedvetet genom våra vanor av familj, 

släkt, skola och vänner. Ett ytterligare kapital som Bourdieu belyser är fält vilket betyder positioner, 

ett exempel på detta är det sociala fältet vilket är definierbart med skolan där alla som befinner sig 

strider mot samma mål.  

 

Om Komvux uppkomst skriver Sven Salin om i Lärarnas historia
7
 angående den formella 

vuxenutbildningen och dess historia. Den kommunala vuxenutbildningen infördes 1968. Den infördes 

                                                           
7
 http://www.lararnashistoria.se 

http://www.lararnashistoria.se/article/vuxenutbildningen
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för att vuxna skulle få samma chans som ungdomar att skaffa sig en gymnasiekompetens.1980 

utvecklades Komvux till en egen skolform. Kommunerna blev huvudmän över den kommunala 

vuxenutbildningen och Komvux skulle även tillhandahålla avgiftsfri utbildning. Dessutom skulle 

Komvux följa ungdomsskolans läroplan. Undervisningen skulle även ske på reducerad tid. Den kritik 

som komvux på denna tid fick var framför allt av ABF och LO, att skolformen inte nådde dem som 

var lågutbildade.  Under 1970-talet så infördes stadsbidrag och då fick anställda personer ledigt från 

sin arbetsplats för att kunna studera. Dessutom så infördes studiestödet. Den kommunala 

vuxenutbildningen blev en egen skolform 1984. Under 1990 så utvecklades Komvux till att bli ett 

arbetsmarknadspolitiskt instrument. Det var nämligen då Kunskapslyfte infördes. Kunskapslyftet var 

en femårig satsning som framför allt vände sig till de som var arbetslösa och saknade treårigt 

gymnasium. Uppdraget skulle generera till en pedagogisk utveckling och ett livslångt lärande 

Kunskapslyftet avslutades 2002. Satsningen gav ett bättre samarbete mellan utbildningsanordnarna 

och i viss utsträckning även arbetsförmedlingarna i Sverige. Sammanfattningen av den satsningen var 

att det var en mycket ambitiös vuxenutbildningspolitik
8
 

 

Varje kommun bedriver kommunal vuxenutbildning i någon form antingen på plats i kommunen eller 

via distans. Den är till för kommunens invånare och skall vara en gratis utbildningsform och den är i 

första hand till för elever med lägst utbildningsnivå. Elever har rätt till att bli antagen på Komvux 

andra kalenderhalvåret då de har fyllt 20 år.  

Den kommunala vuxenutbildningen har olika former av utbildning 

● Grundläggande vuxenutbildningen är densamma som den som finns på grundskolan årskurs 

ett till nio. De elever som har rätt att läsa på denna grundläggande nivå skall sakna den 

kunskapen samt ha förutsättningar att tillgodoräkna sig utbildningen 

● Gymnasial nivå är kurser som motsvarar gymnasiekurser. För att få starta på en gymnasiekurs 

skall eleven sakna förkunskaper som kursen ger och dessutom kunna tillgodogöra sig 

utbildningen. Gymnasieutbildningens kurser kan även läggas ut på en arbetsplats, antingen 

delar av den eller hela kursen. 

Den kommunala vuxenutbildningen har även arbetsförlagd utbildning, som exempelvis yrkesvux. 

Denna utbildningsform har pågått sedan 2009 och är beviljad till 2013. Det finns även en annan 

arbetsförlagd utbildning som startade 2011 som kallas för lärlingsutbildning. Den utbildningsformen 

kan kommunerna söka stadsbidrag för. 

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Kommunal vuxenutbildning 

har två nivåer, grundläggande och gymnasial nivå som har sin motsvarighet i grundskolan respektive 

gymnasieskolan. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst 

utbildning ska prioriteras. (Skollagen, 20 kap.) 

Den kommunala vuxenutbildningen har rätt att utföra slutbetyg.  

Lotta Svensson är forskare som disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 

med avhandlingen "Vinna och försvinna” Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från 

mindre orter."(2006) där beskriver hon hur en jämförbar stad med undersökningens stad 

Bergdal förändras. Hon beskriver även hur och varför befolkningen minskar och att 

                                                           
8
 http://www.regeringen.se 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/78/58/8e5aec02.pdf
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arbetslösheten ökar. Anledningen till att arbetslösheten ökat är att ett flertal industrier har 

lagts ner. Denna litteratur gör det mer förståeligt att se bakgrunden i varför avhopp sker och 

att varför ungdomar väljer arbete före studier. Även statistik från arbetsförmedlingen har belyst 

bakgrunden och fakta av staden Bergdals historia och nuläge.   

 

Avhopp från distansstudier 
 

Pernilla Westerberg och Gunilla Mårald (2006) Avbrott på nätutbildningar - en utvärdering av elever 

som hoppar av IT- stödda distansutbildningar, är en utvärdering som har pågått under två och ett halvt 

år av Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet. Detta på uppdrag av Myndigheten för 

Sveriges nätuniversitet. Undersökningen har utrett vilka orsakerna till avhopp är. Det man kommit 

fram till är att resultaten visade att de bakomliggande faktorerna till avhopp var studenternas privata 

situation, tid, motivation, kursupplägg, stöd från familj och det främsta skälet till avhoppen var arbete
9
 

Denna studie lägger en bra grund till att förstå och utveckla anledningar till varför vuxna elever som 

avbryter sina studier i förtid för att gå vidare in i en anställning. 

 

Ninni Wahlström har gjort en läroplansteoretisk studie som bland annat talar om konsekvenserna av 

undervisningens utformning där hon gjort ett 40-tal intervjuer med rektorer, lärare och elever på 

grundskolan. Hon har med sin studie som syfte att plocka fram olika syn på lärande ur olika synvinklar 

om hur lärande tar form, genom huvudsakligen pedagogisk/filosofisk respektive 

ekonomisk/marknadsinriktad tolkningsram. (2009:16) Hennes resultat går ut på att skolan måste gå 

mot en målinriktad skola i högre utsträckning än en resultatinriktad skola för att skapa en mångfald i 

synen på lärande (2009:215). Hennes undersökning visar att ett resultatbetonat lärande utvecklar 

prestationsångest bland eleverna och de högpresterade eleverna känner sig pressade då de inte vet var 

de ska lägga ribban för hur högt de ska sträva, medan de elever som har det svårare i skolan inte klarar 

att prestera när ansvaret ligger på individen. I sin avslutande diskussion ställer hon frågan om du vågar 

utbilda dig? Hon hävdar att man utsätter sig för en risk, och att utbildning är en identitetsskapande 

dimension. (2009:214) Hon hävdar också vidare att: “utbildning i första hand handlar om människor 

och människors möten.” (2009:219) Att kommunikationen är det viktigaste. Boken är ju baserad på 

intervjuer av personal och elever i grundskolan och handlar om grundskolans läroplan. Vi har trots det 

funnit denna litteratur användbar i vår analys av vårt undersökningsarbete. Detta för att se vad 

anledningarna är till varför att man söker Komvux och varför en del individer sedan inte klarar av sina 

studier utan hoppar av.        

 

Skolverket har tagit fram statistik om hur det ser ut överlag i Sverige angående avbrottsfrekvensen och 

det ser likvärdigt ut i hela landet sedan 2006.
10

 2006 var avbrottsfrekvensen 20,2 % i hela landet och 

2011 var avbrottsfrekvensen 17,4 %. Därmed har avbrottsfrekvensen från komvux minskat. Om man 

jämför på riksnivå (2009) så ligger kommungrupper på  (övriga) 25 000 invånare på ett något lägre 

genomsnitt med avbrutna studier än storstäderna.(ibid.)  

 

                                                           
9
 https://gupea.ub.gu.se 

10
 http://www.skolverket.se 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgupea.ub.gu.se%2Fbitstream%2F2077%2F18011%2F1%2Fgupea_2077_18011_1.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeUDyAfW15XgjmTz3tpQllcO39Kw
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4295/2.4299/betyg-och-studieresultat-i-komvux-kalenderar-2009-1.132811
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Svenska ESF- rådet som är en statlig myndighet som har till uppgift att förvalta Europeiska 

socialfonden och integrationsfonden och finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, 

sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Syftet är att minska arbetslösheten och utanförskap
11

  

ESF har godkänt ett projekt som heter Drop outs på vuxenutbildningen i Jämtlands län. 

 

Projektet ska utveckla modeller med stöd till denna målgrupp genom specialpedagogik, 

vägledning, coaching och samverkan mellan kommuner och utbildningsanordnare
12 

 

Detta projekt fann vi intressant eftersom att projektet i sina slutsatser anser att det går att förhindra 

avbrott till en viss utsträckning. Med en viss utsträckning talar projektet om, att om det sätts in fler 

insatser på individ- organisations och gruppnivå med en större samordning på samhällsnivå, så går det 

att förhindra avbrott av olika skäl. 

 

För att förstå arbetsmarknadens behov av vuxenutbildningen har vi bland annat valt att använda oss av 

litteratur av Fejes och Berglund som menar att relationen mellan utbildning och arbetsmarknad är den 

centrala delen i anställningsbarheten (Berglund & Fejes 2009). Det diskuteras mycket om det 

livslånga lärandet ute i Europa och att anställningsbarheten är högre utbildning (ibid.) Validering av 

kunskap är något som har vuxit fram det senaste decenniet. Med validering menas att personen 

bedöms, kartläggs och att man dokumenterar personens kunskaper och genom detta kan personen bli 

mer anställningsbar (ibid.). Anställningsbarhet kan också vara personens ryggsäck. Berglund Fejes 

red. benämner personers ryggsäck enligt Bourdieus symboliska, ekonomiska och det kulturella 

kapitalet. Vidare talar de om Bourdieus kulturella kapital och den motsvarighet som till exempel 

examina från universitetet eller det sociala nätverk som visar att du har blivit född i en betydelsefull 

familj. Alternativt är att du knyter kontakter med betydelsefulla personer. Habitus beskrivs som 

erfarenheter och det beror på vilken position du har i samhället för att du ska kunna klättra högre på 

karriärstegen. För att nå till en högre position i samhället så krävs det viktiga sociala nätverk, god 

kännedom om de områden som anses viktiga. Sådana områden kan vara att ha kännedom om 

exempelvis konst. Ett annat kan vara att besitta ett ekonomiskt kapital eller att härstamma från en 

högutbildad familj(ibid.).   

Professor i kultursociologi Mats Trondman (2007) skriver att var fjärde person som gick ut gymnasiet 

1987 fick arbete. Ungdomarna som hade föräldrar med högskolebehörighet valde de teoretiska 

utbildningarna Han fortsätter att beskriva att ohälsoantalet bland lågutbildade är högre än de som har 

en högre utbildning. Även den sociala stressen är värre för en lägre utbildad än vad det är för en högre 

utbildad tjänsteman. Med denna litteratur ser undersökningen skillnaderna mellan de som inte har en 

högskoleutbildning och mellan dem som har en. Samt vad hälsa, ekonomi och utbildning har för 

betydelse för en människas liv. 

Staffan Larsson är professor emeritus i vuxenpedagogik. Han har i sin bok vuxendidaktik skrivit om 

de vuxnas lärande utifrån en internationell forskning. Denna forskning ska leda till ökad insikt om hur 

man som vuxen lättast tar till sig kunskap (2013) Staffan Larsson försöker att visa vikten av det 

livslånga lärandet och det sociala perspektivet på utbildning. Att ändra bana i livet och börja studera i 
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 http://www.esf.se  
12

http://www.esf.se  

http://www.esf.se/sv/Om-ESF-radet/
http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Mellersta-Norrland/Drop-outs-vuxenutbildningen-Jamtlands-lan/
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vuxen ålder kan för många vara en livsavgörande milstolpe. Orsakerna kan vara många: arbetslöshet, 

skador som gör att man inte kan gå tillbaka till tidigare anställning, avhopp från gymnasiet, teknikens 

utveckling med flera. “En övergripande slutsats är att människor behöver nya kunskaper under hela 

livet, men ibland även nya meriter.” (Staffan Larsson 2013:25)  

 

Jonas Olofsson (2007) har skrivit boken: Utbildningsvägen vart leder den. Han beskriver med hjälp av 

många författare om vägen från utbildning till arbetsliv. Caroline Berggren skriver i boken om att valet 

till högskolan inte alltid är ett individuellt val. Enligt Berggen så påverkar olika faktorer valet. Dels 

bakgrunden samt uppfattningar om dennes erfarenheter och vilken familj personen har vuxit upp med. 

Margreth Hill skriver i boken om att ungdomarna har många val och valet blir svårt för ungdomarna. 

De ser också att det är svårt med att avsluta sin utbildning när de inte ser någon nytta med den, utan de 

vill hellre ut i arbetslivet och bli ekonomiskt oberoende. Anna Angelin skriver om utanförskapets 

priseffekter av långtidsarbeslöshetsberoende hos unga vuxna i Malmö. Enligt Angelin så är fler unga 

arbetslösa. Det är också fler ungdomar som inte väljer att studera. Hon har dragit lärdom av en likande 

grupp unga som inte var självförsörjande under tidigt 1970- tal. Konsekvensen med det var att risken 

ökade av social utestängning och marginalisering. 

 

I Uppsala kommun har man gjort en enkätundersökning bland alla vuxenskoleelever inklusive 

SFI, om vad de bland annat anser om kvaliteten på vuxenskolan. Där framkommer bland 

annat att vuxenstuderande som har möjlighet och vill studera på distans, vilket oftast är 

kvinnor enligt denna undersökning, upplever en del skillnader mot de som läser reguljärt på 

skolan, för resultatet visar att:   

I de teoretiska utbildningarna läser vissa studerande på distans, vilket försvårar möjligheten för de 

studerande att veta vem man ska gå till om man vill ändra på något i skolan. 

Denna undersökning pekar på varför distansstudier kan vara en orsak till att elever hoppar av.  

 

Anledningen till avhopp 

Genom att Skolverket har använt sig av uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen så har man försökt finna ett svar på varför avhopp på Komvux sker. Man har 

kommit fram till att anledningarna bland annat har varit att kursdeltagaren har:  

...fått barn, studerat inom andra skolformer, emigrerat, fått pension eller blivit sjukskriven. 
13

  

Men detta förklarar endast tre av tio avbrott, det är därför viktigt att kommunerna följer upp vad 

orsaken till avhoppen är. Detta är en intressant bakgrund till vår undersökning. 

Högskoleverket har även undersökt orsaker till varför doktorander lämnar forskarutbildningen utan 

examen – en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 

Högskoleverket genomförde – tillsammans med Delegationen för jämställdhet i högskolan (U 2009:1) – 

två enkätundersökningar under 2010. Syftet var att undersöka orsaker till studieavbrott, dels bland 

studenter på vissa yrkesexamensprogram, dels bland doktorander. En översikt som sammanfattar och 
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http://www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/nyhetsbrev/2.5111/2.6040/2.5906/endast-tre-av-tio-avbrott-gar-att-forklara-1.168357
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jämför resultaten av de båda enkätundersökningarna finns i Högskoleverkets promemoria Orsaker till 

studieavbrott
14

  . 

 

Högskoleverket skriver i sin rapport (2010:23) om orsaker till avbrott på yrkesprogrammen. Denna 

undersökning gjordes på grund av den låga examensfrekvensen från yrkesprogrammen på högskolan. 

75 % hade avbrutit sin utbildning. Undersökningen gav resultatet att utbildningen som är 

huvudorsaken till studieavbrottet. De underliggande svaren under den punkten är att studenten hade 

valt fel inriktning. Svaren som behandlades var ekonomiska faktorer, själva utbildningen, faktorer som 

hade med arbetsmarknaden att göra, sociala och andra faktorer. 

  

I en rapport utförd av skolverket från år 2001(Dnr 2000:1838) gjord bland annat med anledning av 

varför elever hoppar av gymnasiet i förtid. Där fann man bland annat att föräldrarnas 

utbildningsbakgrund var avgörande för vilka som hoppade av. Inlärningssvårigheter, föräldrarnas låga 

utbildningsnivå, utländsk bakgrund, samt elevernas bristande motivation. Andra bidragande faktorer 

var att elevernas sociala situation och deras egen studiemotivation har betydelse för att de inte lyckas 

att få ett slutbetyg. Det är också en processnivå som kan vara orsaken och med det menas det, att 

eleverna har en låg kunskapsnivå från grundskolan. Det kan också vara diagnoser som har orsakat 

elevernas bristande måluppfyllelse till att slutföra sin utbildning 

 

 

Vart tar avhopparen vägen 

Uppsatser inom området 
 

Manuela Lupsa (2010) har skrivit en magisteruppsats:  För vuxna på vuxnas vis, men vart tar de 

vägen? Undersökning av studieavbrott från Omvårdnadsprogrammet på Komvux Söder . Det är en 

uppsats där Lupsa beskriver i sitt resultat att bristande måluppfyllelse är den största anledningen till 

avhopp. Hon beskriver vidare att den vanligaste målgruppen är lågutbildade kvinnor med 

hemmavarande barn. En ytterligare faktor till avhoppen är språksvårigheter.  

Det är viktigt att se alla synvinklar i en undersökning, och denna magisteruppsats visar andra delar 

som kan vara orsaken till avbrutna studier. 

 

Skollagen/Läroplan 
 

Skollagen (2010:800) säger att Kommunen skall tillhandahålla kommunal vuxenutbildning på både 

grundläggande nivå och gymnasial nivå. Den som har fått minst utbildning skall prioriteras och 

utgångspunkten skall vara den enskildes behov och förutsättningar. Utbildningsformen skall vara 

avgiftsfri. Varje elev skall ha en individuell studieplan. Eleven har rätt att fullfölja sin utbildning som 

den har påbörjat. Huvudmannen, rektor, har rätt att avsluta utbildningen om eleven saknar 

förutsättningar att klara av den. Skollagen är viktig för uppsatsens tillförlitlighet. 
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Läroplanen för vuxenutbildningen 2012. Riktlinjerna för dem som arbetar inom Komvux skall ge stöd 

och stimulans till elevens utveckling. Varje elev skall få information om arbetslivet och dennes 

kompetensutveckling. Under rubriken bedömning och betyg, säger läroplanen att målet med 

vuxenutbildningen är att varje elev skall ta ansvar för sitt lärande och resultat. Dessutom skall eleven 

bedöma sitt eget behov för sina studieresultat och utvecklingsbehov. 

Statistik från statiska centralbyrån använder vi oss löpande under vår analys för att styrka den 

insamlade datan samt formuleringar och hur ser dagens arbetslöshet ut jämfört med valet av 

studier.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 http://www.scb.se  

http://www.scb.se/Pages/ProductTables____9575.aspx


18 

 

3. Metod 

 

 

Under detta kapitel så har vi beskrivit resultatdata utifrån vår kvantitativa undersökning. Vi har använt 

oss av en kvantitativ undersökning med telefonsamtal till respondenterna. Dessutom har vi intervjuat 

en Studie- och yrkesvägledare som arbetar på den undersökta skolan vi har även gjort en djupare 

intervju med en kvinna som hoppade av den benämnda skolan. 

 

3.1 Undersökningsstrategi 

 

Uppsatsen har använt sig av en kvantitativ strukturerad (May 2011) undersökningsmetod med hjälp av 

enkäter eftersom att målet var att få reda på orsaken till varför så stor andel hoppar av den kommunala 

vuxenutbildningen. Undersökningen har koncentrerat sig på elever som avslutat sina studier i förtid 

under hösten 2012. På den aktuella vuxenutbildningen fanns det då totalt 212 elever som läste mot 

gymnasiekurser och var inskrivna i kommunen och nästan en tredjedel valde att avsluta sina studier 

helt mitt under terminen. Intervjuer har även skett med en studie- och yrkesvägledare som arbetar på 

den benämnda skolan i orten vi kallar för Bergdal. Intervjun gjordes för att styrka och utveckla 

rapportens analys och stärka undersökningens reliabilitet. Vidare så djupintervjuades även en elev som 

har avbrutit studierna i förtid för att styrka ytterligare en variabel i reliabiliteten. 

3.2 Metoder och tekniker 

 

I undersökningen har det varit viktigt att finna svaret på vad egentliga orsaker till avhoppen på den 

kommunala vuxenskolan är. Med en kvantitativ undersökning i undersökningen så har möjligheten att 

få in så många svar som möjligt ökat. En kvalitativ metod har dessutom använts vid en intervju med 

en Studie- och yrkesvägledare samt en avhoppad elev. Intervjun med studie- och yrkesvägledaren 

skedde på dennes arbetsplats och varade en halvtimme. Eftersom han har en mångårig erfarenhet av 

arbetet på denna skola så ökade insikten i hans arbete med avhopp. Kvinnan som intervjuades hade 

hoppat av från skolan tidigare på terminen och hade nu återupptagit sina studier men med en annan 

inriktning. Samtalet med kvinnan varade också i en ungefärlig halvtimme och det var ett givande 

samtal där kvinnan själv ville berätta om sina erfarenheter hon haft kring sin skolgång och avhopp.      

 

3.3 Genomförande steg 
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Det första steget blev att gå igenom en tidigare undersökning som gjordes terminen innan på samma 

skola. därefter hämtades information från den berörda skolan angående vilka personer som hade 

hoppat av hösten 2012.  

I nästa steg så kontaktades en av forskarna i den berörda skolan och diskuterade upplägget av 

uppsatsen.  

Efter inhämtat materiell så beslutades det gemensamt att undersökningen endast skulle koncentreras på 

dem som hoppade av sin gymnasieutbildning/kurs efter tre veckor in på terminen. Detta betydde att 

valet undersöka SFI och de som läste på grundskolenivå inte blev aktuellt. Det föll sig därför även 

naturligt att inte undersöka dem som läste på arbetsförlagda utbildningar såsom yrkesvux, lärling eller 

undersköterskeutbildningen eftersom att det ej fanns några avhopp ifrån dessa utbildningsformer. 

Efter sållningen så skickades missivbreven via e-post, och de som saknade e-post fick missivbreven 

brevledes. 

Därefter började sökningen av telefonnummer till de berörda respondenterna och sedan startade 

arbetet med att ringa till alla. De första som kontaktades var de som hade fått missivbreven via e post.  

Alla respondenter som inte svarade ringdes till vid ett flertal tillfällen. De som inte svarade skickades 

frågorna till via e post vilket ökade undersökningens svarsfrekvens något. 

Sedan sovrades allt material och strukturerades upp till olika stapeldiagram. Vidare diskuterades och 

analyserades svaren i förhållande till litteraturen. I och med de svar undersökningen fick in så växte 

även litteraturen med den.  

En  intervju gjordes en elev som har hoppat av sina studier i förtid från den benämnda skolan och det 

har även genomförts en intervju med en studie- och yrkesvägledare från samma skola Dessa två 

intervjuer gjordes för att stärka resultatet i analysen ytterligare. Sedan kunde undersökningens svar 

börja att analysera svaren med bakgrunden för att bli analyserade till resultatet. 

 

3.4 Urval och urvalsgrupp 
 

För att få ett bra resultat på vår undersökning så användes en kvantitativ undersökning där samtliga 

elever som bor i Bergdal kommun och har avbrutit sina studier från gymnasiekurser i förtid på den 

aktuella kommunala vuxenutbildningen kontaktades. Detta rör sig om 64 personer av 212 som är 

skrivna i kommunen och hoppat av sina studier i förtid. Valet att undersöka hela länets avhopp från 

den aktuella skolan föll bort,, utan begränsades till kommunens invånare. Utbildningsanordnaren gav 

tillåtelse att för undersökningens syfte kontakta berörda elever från kommunen.  Genom att valet av 

samtliga elever skulle ingå i undersökningen så blev det ett bättre underlag och detta var under rimliga 

förhållanden, med tanke på den tid undersökningen har haft till sitt förfogande. Undersökningen 

räknade med ett visst bortfall på grund av elever som av olika anledningar inte vill deltaga, hade 

flyttat, inte har något telefonnummer, samt inte vill svara på e-post eller brev. Valet föll även på att 

intervjua en studie- och yrkesvägledare (se bilaga 2) som arbetar på den undersökta skola och för att 

ytterligare stärka resultatet så gjordes även en djupintervju med en avhoppad elev. (se bilaga 4) 
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3.5 Datainsamling 
 

Den sociala verklighet som vi är intresserade av kan också vara så obekant för oss att vi till en början inte 

vill låsa oss till bestämda frågor eller förstahandsantaganden. Även efter data har samlats in sker ett urval 

av de data som används och presenteras. (Johannesson & Tufte 2010:26)  

Mot denna bakgrund så är det viktigt för undersökningen, att även om undersökningen huvudsakligen 

gjordes som en kvantitativ metod med enkäter i undersökningen och två enskilda intervjuer, så beaktas 

uppsatsens material i analysen med förståelse för att detta inte är hela sanningen. Enkätsvaren kommer 

att beaktas med respekt i undersökningens analys.     

 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

 

Det är med stor respekt materialet tolkas i en analys.  Detta för att nå den bästa tillförlitligheten och 

giltigheten. Dock finns det begränsningar med en undersökning av denna storlek, då undersökningen 

inte kan förlita oss på att svaren som samlats in är den totala sanningen. Det är därför viktigt att samla 

in så många svar som möjligt i undersökningen för att öka tillförlitligheten i analysen. ”Det är omöjligt 

att ha fullständig översikt över verkligheten” (Johannesson & Tufte 2010:28) men målet med 

undersökningens forskning är att försöka nå så nära verkligheten som är möjligt.      

   

3.7 Etiska ställningstaganden 

 

Följande forskningsetiska rådets principer gällande informationskravet har följts: 
16

 

● I undersökningens enkätundersökning har författarnas missivbrev skickats ut till 

respondenterna enligt Informationskravet påtalat frivilligheten i medverkandet av 

undersökningen och hur författarna fått fram deras personuppgifter, samt att all medverkan är 

anonym och efter deras svar kommer deras namn har omvandlas till en siffra. Även den 

intervjuade avhoppade eleven samt Studie- och yrkesvägledaren har blivit informerade enligt 

frivilligheten till medverkan och deras anonymitet kommer att respekteras och deras namn har 

fingeras          

● Enligt Samtyckeskravet så har respondenterna. den intervjuade kvinnan och Studie- och 

yrkesvägledaren vid telefonkontakt haft möjlighet att tacka nej på frågan om medverkan. 

● Enligt Konfedentialitetskravet så kommer alla svar behandlas konfendentiellt och 

respondenternas namn har efter medverkan omvandlas till en siffra. Och den intervjuade 
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kvinnan samt den Studie- och yrkesvägledaren har fått fingerade namn När undersökningen är 

färdig så kommer all persondata att raderas. 

● Resultaten i denna undersökning kommer endast användas i detta forskningssyfte. Allt enligt 

Nyttjandekravet.    

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 
 

Eftersom detta är en kvantitativ undersökning i form av enkäter, är datan så kallad: ”hårddata” 

(Backman 2011:31). Därför är statistik en bidragande stor del i bearbetningen och analysen. Detta 

kommer sedan att presenteras med stapeldiagram för en lättare överskåda resultatet.     

 

3.9 Resultatredovisningssätt 
 

Undersökningens resultat har skett löpande och presenteras under respektive rubrik. Det redovisas 

även som en analys i förhållande till relevant litteratur.  
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4.Resultat 
 

 

Av 32 respondenter så är 26 personer kvinnor och 8 är män. 

 

Åldersfördelningen: 

19-24 år:11 personer. 

24-46 år 21 personer.  

 

 

Distans eller reguljära kurser? 

Av 32 respondenter var det 15 som avbröt sina studier på distans. Fem stycken hade läst endast 

reguljära kurser och 12 stycken respondenter läste blandade kurser. 
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Grundläggande behörighet till högre studier? 

21 av de 32 svarande respondenterna saknar grundläggande behörighet. 11 stycken har grundläggande 

behörighet.  

 

 

 

 

 

Hur många av dem som har grundläggande behörighet har föräldrar med högskoleutbildning? 

 

 

 11 personer har slutbetyg och 7 personer av dem har föräldrar som har högskoleutbildning och 4 

personer av dem 11 har inte ett slutbetyg 
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Varför sökte respondenterna komvux? 

 

De flesta (22) sökte Komvux för att de ville ha en grundläggande behörighet för högre studier eller 

bara göra färdigt sitt slutbetyg. 4 började på Komvux för att läsa in särskild behörighet till högre 

studier. 2 ville bara repetera tidigare studier. 2 hade ingenting annat för sig, så av egna val, eller bara 

för att de ville slippa arbetsförmedlingen så läste de på komvux. En ville höja sitt betyg och en annan 

visste inte varför denne läste på Komvux. 

 

 

 

 

Vilken sysselsättning hade respondenterna innan studierna på Komvux? 

 

11 av 32 respondenter arbetade medan 12 var arbetslösa. En var sjukskriven och en annan person var 

mammaledig. 7 respondenter var redan i studier inom Komvux , innan de startade den kurs eller kurser 

de avbröt. 
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Vilken sysselsättning hade respondenterna direkt efter avbrutna studier? 

 

15 av respondenterna gick direkt till arbete. 7 fortsatte att studera på likvärdig nivå. 7 var arbetslösa. 3 

blev mammor och gick direkt till föräldraledigheten. 

 

 
 

Hur många av de respondenter som hoppade av studierna i förtid har hemmavarande barn? 

 

2o personer har barn 5 personer av dem är ensamstående med barn. 

 

¨  

 

 

Respondenternas egna svar till varför de avbröt sina studier i förtid. 

 

11 personer arbetade samtidigt som de studerade och därför fann de ej tid till studierna. 2 bytte 

skolform inom den kommunala vuxenutbildningen. Fyra avbröt studierna för att de hade problem med 

studieekonomin. 2 avbröt studierna av personliga angelägenheter. En tyckte att läraren inte var 

tillräckligt bra. 3 var inte motiverade. 2 var föräldralediga men en utav dom sa att hon skulle 

ha klarat kursen om den fanns på plats som en reguljär kurs. En person hade egentligen ingen nytta av 

kursen. 2 personer läste för många kurser, och valde att hoppa av en eller fler kurser för att hinna med 

de övriga kurserna som de var inskrivna på. 4 personer nämnde att de avbröt studierna av en enda 

orsak och de var att studierna endast fanns på distans. 
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Sysselsättning  i dag? 

 

17 av respondenterna förvärvsarbetar i dag fyra av att de varvar mellan studier och arbete. 7 personer 

är arbetslösa och 8 studerar på olika nivåer. 
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Har föräldrarna högskoleutbildning? 

 

Det var en ganska jämn fördelning på föräldrarnas bakgrund. 11 respondenter har minst en förälder 

som har högskoleutbildning och 17 respondenter svarade att ingen av föräldrarna har 

högskoleutbildning. 4 stycken svarade att de inte vet om deras föräldrar har någon högskoleutbildning. 

 

 
 

Skulle skolan ha kunnat göra något så att eleven ej skulle ha avbrutit sina studier i förtid? 

 

28 personer svarade att det inte var skolans fel att de avbröt sina studier. 4 personer svarade att de 

skulle vilja ha fler reguljära kurser att välja mellan. En ville ha en annan lärare. En svarade att hon 

skulle vilja ha haft fler stödtimmar och ett samarbete med gymnasiet så att det fanns fler reguljära 

gymnasiekurser att välja mellan. 
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4.1 Intervju med en Studie- och yrkesvägledare 

I intervju med denna studie- och yrkesvägledare frågade författarna de frågor som finns 

under bilaga 3. 
Per som är ett fingerat namn, har arbetat som studie och yrkesvägledare på den benämnda skolan i 

staden Bergdal i 7 år. Han har varit verksam i detta yrke i 17 år. Per är en examinerad studie- och 

yrkesvägledare. Vi tar upp frågan med honom om han anser att det är många avhopp på skolan, och då 

svarar han att det har varit många avhopp åtminstone de senaste 5 åren. Minst en tredjedel av eleverna 

som börjar på skolan avbryter sina studier i förtid. 

Nästan alla elever som börjar läsa på denna skola besöker vägledningsenheten och den vanligaste 

orsaken till varför eleverna vill börja studera på Komvux är att komplettera sina betyg. De flesta som 

söker sig till Komvux är arbetslösa. Han fortsätter med att förklara att han tror att den vanligaste 

orsaken till avbrotten är distansstudier men han ser också att det sociala arvet kan vara till en betydelse 

till avbrotten. Med detta menar han att ofta möter elever som har haft det jobbigt i skolan. Han berättar 

att de inte har någon studievana hemifrån eftersom föräldrarna inte är högutbildade och därför har de 

inte: ”lärt sig någon studieteknik”. Vilket gör det tyngre att ta itu med skolarbetet.  En annan 

problematik som han möter är att eleverna har läs och skrivsvårigheter. 

Han tror att avbrotten skulle minska om skolan hade flera reguljära kurser och mera stöd till 

individuella personer som är i behov av stöd. 

 

4.2 Intervju med elev som hoppat av Komvux. 

Intervjumanual till denna intervju ligger under bilaga 4 

Kvinnan vars namn är fingerat till Anna, är 43 år och född i staden i staden Bergdal. Ursprunget är 

Finland där hennes föräldrar är födda. Även hennes mor- och farföräldrar är födda i Finland och har 

ingen utbildning och hennes föräldrar har endast grundskoleleutbildning.  Det finns ingen närstående i 

hennes släkt som har högskoleutbildning Hennes pappa arbetade som elektriker vilket var en 

utbildning han fick via en lärlingsplats. Hennes mamma arbetade som städerska.  

Hon själv har ingen grundläggande behörighet till högre studier. Hon valde ett program till gymnasiet 

som hon ville gå på och kom in, men eftersom hennes föräldrar inte ville att hon skulle flytta eftersom 

skolan låg på annan ort, så valde hon en gymnasielinje som hon inte vill gå. Hon hoppade av 

gymnasiet och fick aldrig några betyg därifrån. 

Anna blev sjukskriven av personliga skäl när hon var 20 år och Försäkringskassan ville sjukpensionera 

henne mot hennes vilja.   

Anna har i dag 4 barn och lever särbo med en man. Hon har aldrig arbetat utan hon har enbart varit 

hemma med sina barn. Hon valde att börja studera på Komvux för att få upp sin självkänsla Starten till 

studierna var via ett projektsamarbete mellan Komvux och försäkringskassan. Denna start gjorde att 

hennes självkänsla ökade och lusten till att studera växte. Anna har som mål med studierna att i första 
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hand utveckla ett gott självförtroende, och i andrahand att få en grundläggande behörighet till högre 

studier. 

Anna berättar att hon avbröt sina studier på Komvux av personliga skäl och för att hon tappade 

självkänslan, men idag har hon återigen upptagit sina Komvux studier. Hon läser för närvarande en 

arbetsförlagd utbildning inom skolväsendet där hon läser gymnasiekurser och igenom detta får hon 

gymnasiebetyg som hon kan lägga in i sitt kommande slutbetyg. Hon berättar att genom denna 

utbildningsform så har hon byggt upp sin självkänsla igen, därför att hon får känna sig behövd och hon 

får sysselsätta sig med det hon tycker är intressant och roligt.. 

Anna anser att det skulle vara lättare att läsa på Komvux om det fanns flera reguljära kurser. Hon anser 

även att varje distanskurs bör ha en motsvarande reguljär kurs. Hon skulle också vilja att det fanns 

flera kurser att välja mellan. Anna fortsätter att berätta om vilka svårigheter det är att läsa en 

distanskurs. Ett exempel som Anna tar upp är att det är svårt att: 

...orka plugga. det är lättare att att gå till en reguljär kurs där blir man mer serverad sina uppgifter, det 

kanske låter bortskämt men det är mycket lättare att veta vad man ska göra från gång till gång.  

Anna fortsätter med att berätta att hon har en ganska god studievana men trots den goda studievanan är 

det svårt att studera på distans. 

När Anna avbröt sina studier på komvux så återgick hon till sin sjukskrivning. Men i dag är hon nöjd 

med sina studier på Komvux. Hon har fått chansen att vara på ett ställe som ger henne god självkänsla: 

“och dessa massa värdelösa känslor” som hon kallar det, har minskat. Hon vet nu igenom hennes 

utbildning vad hon vill fortsätta att studera mot. Hon vill satsa på en högre utbildning och arbeta med 

barn som har problem. 
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5. Analys 

 

 

Under detta kapitel är undersökningens resultat presenterat och refererat det till den litteratur som är 

funnet i förhållande till undersökningens syfte. Detta innebär att jämförelser, liknelser och avvikelser 

med resultatet av undersökning utifrån de teorier som presenteras under kapitlet bakgrund har gjorts.   

 

 

5.1 Varför söker eleven Komvux 

 

När Komvux startade 1968 så var den största kritiken att komvux inte vände sig mot de lågutbildade, 

men i dag säger skollagen (2010:800) att den som har fått minst utbildning skall prioriteras. Enligt 

uppsatsens undersökning så söker eleven komvux av den anledningen att de vill ha ett slutbetyg och en 

grundläggande behörighet till högre studier. Trondman & Bunar skriver hur lätt det var att få arbete år 

1987 när det var högkonjunktur En fjärdedel av de som slutförde gymnasiet fick anställning. Idag ser 

inte arbetslösheten ut på samma sätt som under 1980-talet. Vi har i Sverige idag en arbetslöshet på 8,4 

% 
17

, och i staden Bergdal så är det cirka 8 % 
18

 av de arbetsföra invånarna som är arbetslösa. Boken 

anställningsbarhet (Berglund & Fejes 2009) tar upp att den centrala biten av anställningsbarhet, att den 

är relationen mellan arbetslivet och utbildning och hur viktigt det livslånga lärandet är. Berglund och 

Fejes (2009) poängterar också att anställningsbarhet innefattar högre utbildning. Det är också det  

undersökningens resulterat i, att den främsta orsaken till att börja studera är att få en grundläggande 

behörighet till högre studier. Naturligtvis kan orsakerna till att vilja studera vara många olika såsom 

Staffan Larsson (2013) berättar om kring det livslånga lärandet. Han tar upp orsaker som arbetslöshet, 

avhopp från gymnasiet, att personen behöver utveckla sina kunskaper för att tekniken utvecklas, eller 

att personen behöver nya meriter (ibid.). Detta stämde överens med det resultat som undersökningen 

gav. Den övervägande orsaken var att få kompetens till högre studier eller slutbetyg, men det fanns de 

som hade andra orsaker med sina studier. Två personer hade angivit att de valde att studera för att de 

ville “slippa” arbetsförmedlingen. Två andra berättade att de bara ville repetera sina kunskaper och 

fyra personer läste in kurser för att bli behörig till högre studier. En person visste inte varför han hade 

börjat studera igen och den kvinnan vi intervjuade hade valt att läsa för att få en bättre självkänsla. 

 

Giddens(2003) tar upp den sociala stratifikationen med det menar han att olika personer belönas 

beroende på vilken position människan befinner sig i, en högre tjänsteman har också en högre 

position. Jämförbart med detta kan vara en person med högre utbildning även kan ha en högre position 

i samhället och detta läggs till vikten av utbildning (ibid.). Resultatet av undersökningen visade att 22 

elever sökte Komvux för att få en grundläggande behörighet. I uppsatsen har vi inte undersökt om 

personerna vill ha en högre utbildning för att uppnå en viss position i yrkeslivet, vilket kan vara 

intressant punkt att undersöka vidare på. 

                                                           
17

 www.scb.se  
18

 www.scb.se  

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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5.2 Varför hoppar en del elever av?  

 

Övervägande del av våra respondenter närmare 21 personer har inte grundläggande behörighet till 

högre studier. 17 personer av respondenterna saknar föräldrar med högskolebehörighet. Över hälften 

har alltså inte föräldrar med högskolekompetens Även djupintervjun av Anna saknar föräldrar med 

högskolebehörighet. Hon har inga egna slutbetyg och hon har dessutom ingen i sin närmaste familj 

som har högskoleutbildning Den intervjuade Studie- och yrkesvägledaren säger även han, att det flesta 

elever han möter som avbryter sina gymnasiestudier har föräldrar som saknar högskolebehörighet. 

Detta kan förknippas med det sociala arvet som Broady (1997) skriver om, när han beskriver 

Bourdieus olika kapital. Bourdieu använder ordet habitus som något vi införlivar omedvetet in i våra 

handlingar. Vad han menar med det, är att elever med icke högskoleutbildade föräldrar som inte har 

vuxit upp i en familj med utbildningsvanor, omedvetet inte lägger in vikten av utbildning i sitt liv. 

Detta till skillnad mot dem som har föräldrar med högskoleutbildning. Där visar även resultatet att de 

som har minst en förälder med högskoleutbildning även har ett slutbetyg. 7 av 11 elever med 

slutbetyg har också föräldrar med högskolebehörighet Även Berglund Fejes red (2009)  tar upp att 

anställningsbarheten även är beroende av vad personen ifråga har med i sin ryggsäck. Hur ser den 

sociologiska bakgrunden ut? Vilken familj har man vuxit upp i? Har personen ifråga växt upp i en 

familj med betydelsefulla kontakter? Har någon av- eller bägge föräldrarna, en högre utbildning? Om 

personen ifråga har med sig detta med i bagaget, så har denne en högre anställningsbarhet. 11 av våra 

respondenter har alltså en högre anställningsbarhet enligt Berglund & Fejes (ibid.) eftersom de har 

minst en förälder med högskoleutbildning. 

4 personer av de 11 som har föräldrar med högskolebehörighet har inget slutbetyg. Dessa fyra 

personer stämmer inte in på vad Broady (1997) säger om Bourdieus habitus. Dessa personer har inte 

ärvt föräldrarnas utbildningsbakgrund. Men det finns ju även andra bakgrunder till avhopp. Enligt 

Westerberg & Mårald (2006) så avbryter eleverna sina studier av olika anledningar. Precis som Anna 

som intervjuades för undersökningen så kan det vara elevens privata situation, tid, motivation, 

utbildningsupplägg samt brist på stöd från sin familj. Den främsta anledning som Westerberg & 

Mårland (ibid.) kom fram till var att eleven fick ett arbete, vilket även uppsatsens undersökning 

resulterade i. Femton personer av 32 respondenter gick ut i arbete direkt efter avbruten studie. 

Manuela Lupsa har i sin magisteruppsats (2010) studerat vad elevernas sysselsättning blir efter de 

avbrutit sina studier från omvårdnadsprogrammet på komvux på Söder i Stockholm. Hon har kommit 

fram till att eleverna visar en bristande måluppfyllelse, och att det är den största anledningen till varför 

avhoppen sker. Hennes resultat visar också att den vanligaste målgruppen är lågutbildade kvinnor med 

hemmavarande barn, vilket vår undersökning i Bergdal motsäger. Uppsatsens undersökning visar inga 

resultat på att det är just ensamstående kvinnor med barn som avbryter sina studier. Det var endast 5 

personer av våra 32 respondenter som var ensamstående kvinnor med barn. 

Högskoleverket skriver i sin rapport (2010:23) att orsaken till avbrotten på yrkesprogrammen var att 

eleven hade valt fel inriktning vilket inte kan visas med uppsatsens undersökning, men den frågan har 

inte ställts av uppsatsförfattarna. Denna rapport (ibid. 2010) visade också resultatet att orsaken till 

avhopp var ekonomiska faktorer samt arbetsmarknaden. Detta såg vi i vår undersökning genom att 15 

personer av 32 började arbeta direkt efter avbrutna studier. Högskoleverkets rapport visade också att 

orsakerna kunde ha varit sociala faktorer, vilket ett par personer i vår undersökning nämnde som orsak 

till varför de valde att avbryta sina studier. 2 personer i uppsatsens undersökning avslutade sin 

utbildning av personliga angelägenheter och en person kom inte överens personligt med läraren. 
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Även Caroline Berggren i Olofsson (2007) menar att valet till högskolan inte alltid är ett självklart val. 

Att det finns många faktorer som påverkar valet och även om man beslutar sig för att avsluta sin 

utbildning. Berggren (2007) tar också upp det som Broady (1998) gör, med Bourdieus habitus, om att 

bakgrunden, uppväxtmiljön och familjens bakgrund påverkar intresset för fortsatta studier. Något som 

också är reflekterbart är vad Berggren (ibid.) visar, om vikten av hur elever som tidigare har klarat sina 

studier kommer att klara fortsatta studier. Även den intervjuade studie- och yrkesvägledaren på 

Komvux i Bergdal anser även han, att eftersom en övervägande del av eleverna som börjar studera på 

skolan i Bergdal har samlade betygsdokument, så innebär detta att deras tidigare utbildningar ej har 

blivit slutförda av olika skäl. Enligt studie- och yrkesvägledaren Per, kan ett av skälen till att eleverna 

inte har klarat av sina studier vara studietekniken eller en diagnos. Det sistnämnda om att diagnos kan 

vara en orsak till avbrutna studier.  

 

Även skolverkets slutrapports resultat (2001) om varför elever hoppar av gymnasiet visar att 

föräldrarnas låga utbildning är orsaken till varför eleverna inte klarar av studierna på gymnasiet. 

Resultatet i rapporten visar att det även kan vara orsaken till varför de inte klarar av utbildningen på 

Komvux. Detta bekräftar studie- och yrkesvägledare Per i vår intervju att det stämmer enligt hans 

erfarenhet. Han anser att det är svårt för elever att läsa på Komvux om de inte har studietekniken för 

studier och att det ofta hänger ihop med deras sociala bakgrund. Skolverket (ibid. 2001) tar också upp 

i sin rapport att eleverna kan ha inlärningssvårigheter vilket även Per tar upp. Att det är vanligt att 

eleven har en diagnos som försämrar möjligheterna till att läsa på Komvux. Detta kan också innebära 

att det krävs mer insatser på individnivå som den intervjuade studie- och yrkesvägledaren nämner. 

Liksom projektet Drop outs på vuxenutbildningen i Jämtlands län visar- att avbrotten kan minska om 

det sätts in fler resurser på individnivå och dessutom i högre utsträckning mot grupp- och samhällsnivå 

så kan det gå att förhindra avbrott av olika skäl. 

 

 

5.3 Vad gör eleven efter avbruten utbildning 

 

Det var övervägande del som avbröt sina distanskurser, och andelen som gick direkt ut i arbete var 

nästan hälften. En del av respondenterna ansåg att anledningen till avhoppet var tidsbrist och 4 avbröt 

sina studier på grund av problem med studieekonomin. Dessa anledningar fick även Pernilla 

Westerberg och Gunilla Mårland (2006,) fram i sin undersökning om varför elever avbryter sina 

studier från distansutbildning. Undersökningen fick även fram att den främsta anledningen var att 

eleven fick ett arbete. Detta beskriver Margreth Hill i Jonas Olofsson bok (2007), att ungdomar 

avslutar sin utbildning om de inte ser någon nytta med den, utan de vill hellre ut i arbetslivet och bli 

ekonomiskt oberoende.  

I en undersökning från skolverket
19

 som dock endast kan förklara en tredjedel av alla avhopp från 

komvux, så fann man att en av orsakerna till avhoppen är att eleverna fått barn. Detta stämde med ett 

par personer i undersökningen. Att avhopp även berodde på att man hade hoppat av för att studera 

inom andra skolformer, vilket också överensstämde med ett par andra respondenter i vår 

undersökning. Dock var det ingen i undersökningen som gått i pension, emigrerat eller blivit 

sjukskriven, vilket var ytterligare orsaker skolverket hade kommit fram till i sin undersökning.      

                                                           
19

 http://www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/
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Manuela Lupas nämner att det är övervägande del lågutbildade kvinnor med barn som är 

representerade bland dem som avbryter sina studier från Omvårdnadsprogrammet . Vilket var ett 

resultat som inte denna undersökning fick fram.  

 

5.4 Kan skolan göra något för att förhindra studieavbrott 

 

Det är en hög avbrottsfrevens på Komvux i hela landet avbrottsfrekvensen ligger runt 17.7 % av hela 

populationen (skolverket). Övervägande del i denna undersökning 28 personer av 32 respondenter, 

svarade att det inte var skolans fel att de avbröt sina studier . ESF projektet Drop Outs har utvecklat en 

modell för att förhindra avbrott Projektet har lett fram till att det måste ske fler insatser på individ- och 

organisationsnivå för att förhindra att eleven avbryter sina studier i förtid. Även den studie- och 

yrkesvägledare som blev intervjuad i denna uppsats nämner att det skulle kunna förhindras avbrott om 

individen skulle kunna få ett större stöd av skolan. 

 

Uppsala kommun har granskat kvaliteten på vuxenutbildningen där de påpekar att det är svårt att läsa 

på distans på grund av att det försvårar möjligheterna till att kontakta en pedagog/lärare.     

I vår undersökning visade det sig att de flesta elever var distanselever eller studerade både distans och 

reguljärt som hoppade av i Bergdal. Wahlström (2009) talar om skolans ansvar för elevens lärande, 

och vikten av kommunikation, att det viktiga med utbildning är mötet mellan människor, att det är 

därför som skolan finns kvar. (2009:218) Wahlström talar också om nackdelen med den 

resultatinriktade grundskolan som kräver mycket eget ansvar av eleverna och att inte passar alla 

elever. Detta resultat visar även Anna, i sin intervju i denna undersökning. Hon gjorde detta genom att 

lägga ner studierna som var teoretiska och börja om igen med att läsa sina kurser praktiskt på en 

arbetsplats vilket gjorde henne studiemotiverad igen.  Flertalet elever i vår undersökning sökte 

komvux för att läsa in behörighet till högskolan eller för att få ett slutbetyg för att de av någon 

anledning inte hade slutbetyg från gymnasiet. De hoppade trots detta av. Staffan Larsson talar om 

motståndet till att studera som vuxen och menar på att vuxenstudier ofta:  

 

...handlar om möjligheten till att det leder till ett arbete, ett meningsfullare arbete och att känna sig som 

en respekterad medlem i samhället. (2013:201)   

 

Eleverna valde enligt undersökningen arbete framför studier. Wahlström ställer frågan: “Vågar du 

utbilda dig?” (2009:214) i och med hon anser att det är en identitetsskapande dimension att utbilda 

sig. Med det menar hon att det är en utmaning att börja studera i det avseendet att du måste visa vem 

du är, att uttrycka dig och ta ställning. Att våga utsätta sig för risk och att våga tänka om. 
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6. Slutsatser 

 

 

Syftet med denna undersökning är att finna varför elever hoppar av Komvux. Under denna punkt 

kommer de forskningsfrågorna vi ställde i inledningen att besvaras med hänvisning till förknippad 

forskning och litteratur. 

 

 

Hur ser elevens bakgrund ut? 

 

Bergdal är en gammal bruksort som består av många personer med familjer med bruksbakgrund. I 

kommunen finns det cirka 900 personer som saknar gymnasieutbildning. I denna undersökning så är 

det 22 personer ej har slutbetyg/ grundläggande behörighet till högre studier av 32 respondenter.  16 

av dem har ingen förälder med högskoleutbildning. Broady (1998) beskriver Bourdieus habitus att vi 

är omedvetet påverkade av vår sociala bakgrund såsom familj, släkt, skola och vänner (ibid. 1998). 

Dessa faktorer kan vara påverka oss olika beroende på vad vi har för bakgrund. Barn med föräldrar 

med högskoleutbildning utbildar sig oftare men har däremot inte föräldrarna högskoleutbildning så blir 

det svårare för dessa barn att utbilda sig (ibid.). Uppsatsens undersökning har fått fram att 7 

respondenter av 11 som både har föräldrar med högskolebehörighet och dessutom själv ett slutbetyg 

från gymnasiet, vilket ytterligare stärker Bourdieus habitus (ibid.) De som sökte sig till komvux sökte 

med största angelägenhet till att få ett slutbetyg. 22 personer av 32 personer saknade slutbetyg som 

sökte sig till Komvux. När de började på Komvux så var 11 personer i arbete och 12 personer var 

arbetslösa, 7 respondenter var i studier, en person var mammaledig och en annan var sjukskriven. Den 

intervjuade kvinnan Anna hade ingen person som var högskoleutbildad i hennes familj utan hon kom 

ifrån en arbetarbakgrund där utbildning inte var vanlig. Hon började läsa på Komvux för sin egen 

självkänsla. En självkänsla som även också kan beskrivas som Staffan Larsson(2013) uttrycker sig att 

ibland behöver även människan nya meriter för att utbilda sig. 

 

Vad gör eleverna när de har hoppat av och varför hoppar 

eleverna av? 

 

15 personer av respondenterna gick direkt ut till arbeten vilket kan hänvisas till Westerberg & 

Mårlands (2006) undersökning där det främsta skälet till avhopp från nätutbildningarna var arbete. 
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Sju personer fortsatte att studera på likvärdig nivå fast andra kurser. De avbröt studierna för att de 

hade valt fel inriktning. En av orsakerna som skolverket fick fram av sin undersökning de gjorde med 

inhämtning av uppgifter från skatteverket försäkringskassan och arbetsförmedlingen var att vissa 

studerade inom andra skolformer. Även högskolverket (2010:23) fick fram att orsaken kan vara 

utbildningen i sig som kan vara den främsta orsaken till avhoppen. 

 

Tre personer blev mammor och en tog ut föräldraledighet och Sju personer gick direkt ut i arbetslöshet 

vilket oftast visades vara deras egna psykiska hälsa som orsakade avhoppen. Detta resulterade även 

högskoleverkets (2010:23) resultat i. Att de sociologiska orsakerna var en bidragande faktor. Även 

Westerberg & Måralds (2006) undersökningar om nätutbildningar visar att de bakomliggande 

orsakerna till avhopp kan vara elevens privata situation. 

 

Femton respondenter avbröt sina rena distansstudier av de 32 respondenterna. 12 personer avbröt sina 

studier från både distans- och reguljära kurser. 5 personer avbröt sina studier från enbart reguljära 

kurser. Uppsala kommun gjorde en enkätundersökning om varför elever hoppar av sin 

Komvuxutbildning och det främsta skälet var att de läste på distans. De ansåg att det försvårar vem 

man skall vända sig till om behovet av fysiskt stöd behövs. Även den intervjuade vägledaren nämner 

att orsaken till varför elever hoppar av sina studier är främst distans. Även uppsatsens djupintervju 

visade att det är svårt att läsa på distans trots att hon ansåg att hon har en bra studieteknik. 

 

Uppfattar eleverna att skolan skulle kunnat göra något för att de 

inte skulle ha hoppat av i sådana fall vad? 

 

Övervägande av respondenterna ansåg att det inte var skolans fel att de avbröt sina studier. 4 personer 

ansåg att skolan hade kunnat ordna med flera reguljära kurser att välja mellan. En ville ha en annan 

lärare. En annan svarade att denne skulle velat ha haft fler lärarledda timmar, samt att skolan skulle ha 

haft ett större samarbete med gymnasieskolan så att det reguljära utbudet var större. Projektet Drop 

outs tar upp just den frågan när de har utvecklat sitt projekt och här nämns det att om det fanns ett 

större stöd till individgrupp och organisationsnivå, så går det att förhindra antalet avbrott på den 

kommunala vuxenutbildningen. Även den intervjuade studie- och yrkesvägledaren tar upp det 

individuella stödet samt att det skulle finnas fler kurser att läsa på plats och ett större utbud av 

reguljära kurser. Då skulle antalet av avbrott minska. Även den intervjuade eleven tar upp vikten av 

reguljära kurser. Hon skulle vilja ha fler reguljära kurser att välja mellan. Hon nämner även att det är 

svårt att läsa på distans. 
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7. Diskussion 

 

 

Under detta kapitel kommer sammanfattningen av resultatet belysas.  

 

 

7.1 Diskussion av resultatet 

 

Uppsatsen fick fram att övervägande del av respondenterna hoppar av sin distansutbildning på grund 

av arbete. Vilket var en mycket intressant synvinkel eftersom att kommunen har hög arbetslöshet 

enligt statens statiska centralbyrå . Vad som också förvånar var att eleverna inte nämner att det är 

skolan kunde ha gjort något åt att de hoppade av sina studier. Detta trots att både den intervjuade 

studie- och yrkesvägledare och den intervjuade eleven, samt litteratur som styrker på att anledningen 

till avhoppen kan vara distansstudier. Kan anledningen till dessa svar vara att eleven är omedveten om 

alternativen? Vilket svar hade vi fått om frågan skulle ha ställts annorlunda som exempelvis: Om 

dessa kurser fanns att läsa på plats skulle du då ha läst kvar? Utöver Anna, den kvinna som vi 

intervjuade, så fanns det en person i undersökningen som svarade att distansstudier inte är något för 

dem. De fann det önskvärt att det skulle finnas fler reguljära kurser så skulle det vara lättare att studera 

med ett större utbud. 

 

 Högskoleverket undersökning om avbrott från yrkesprogrammen visar att huvudorsaken till studie 

avbrott är att eleven har valt fel inriktning. Kan det vara så att eleverna som hoppar av Komvux av 

samma orsak? Kan vi som studie- och yrkesvägledare hjälpa eleverna till en bättre studieplan eller ge 

ut mer vägledningssamtal för att minska risken för avbrott? 

 

Vi kan också se problematiken med att elever väljer arbete och att bli ekonomisk oberoende framför 

utbildning. Eleven har sämre ekonomi med studiestöd och får en person arbete som generar i mer 

pengar, så är det ett mer självklart val att eleven väljer arbete före studier. Vilket är en punkt som är 

viktig att forska vidare om.  

 

Vi kan också utläsa från resultatet att de faktorer som påverkar individen i dennes studier är individen 

själv. Hur ser individens eget mående ut? Är personen studieinriktad? Har personen psykiska eller 

fysiska problem? Vi kan också se sambandet med den interna miljön såsom hur utbildningen är 

upplagd? Passar studierna för individen? Där har vi ett exempel från vår intervjuade elev som vi kallar 

Anna. Hon berättar att hennes självkänsla ökade när hon fick börja en arbetsförlagd utbildning där hon 

fick känna sig behövd och göra någonting som hon tycker om. Det tredje perspektivet som är den 

externa miljön kan vara allt ifrån studieekonomiska förutsättningar till familjen. Dessa kan påverka 

individen på både ett positivt sätt genom att uppmuntra och hjälpa personen i dennes studier, men även 

negativa effekter som sjukdomar ohälsa om familjen av olika anledningar inte vill att personen ifråga 

skall studera.  
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7.2 Diskussion om metoden 

 

Med facit i hand så finns det ett par punkter som skulle ha kunnat vara intressanta att studera. 

Frågor som exempelvis varför eleverna valde arbete före studier, alternativt skulle du ha läst 

kvar om kursen fanns på plats? Denna undersökning skulle även kunnat ha varit kvalitativ 

eftersom vi med djupintervjuer av de avhoppade eleverna hade fått en bredare insikt i orsaken 

till avhopp. Till vissa delar var den ju även kvalitativ med vår intervju med en avhoppad elev, 

samt studie- och yrkesvägledaren som arbetar på den berörda skolan i Bergdal. Dessa 

intervjuer utfördes för att höra om deras åsikter om de avbrutna elevernas orsaker till avbrott 

samt att få vetskap om vilka eleverna är som söker sig till den berörda skolan.   

 

7.3 Diskussion om framtida forskning 

 

När eleverna som i vår studie och enligt annan forskning väljer arbete framför studier, vad är det då för 

typ av arbete de väljer? Lägger de sina drömmar på hyllan för ett lågavlönat yrke för att de på grund 

av ekonomiska skäl eller på grund av brist på motivation eller stöd? Känner de att de inte kan 

genomföra de studier som skulle leda dem dit de egentligen vill sträva? Eller har de studerat som ett 

alternativ till arbete och därefter funnit ett arbete efter påbörjade studier? Hade de redan sitt arbete vid 

början av studierna och att de inte insåg att studierna skulle uppta den faktiska tid det tog? En framtida 

forskning om varför man väljer bort studier framför arbete? 

 

Vår undersöknings resultat visade att de flesta som valde att läsa på Komvux ville ha en 

grundläggande behörighet för högre studier, men undersökningen kom inte fram till varför personerna 

vill ha en grundläggande behörighet. Är det för att klättra i hierarkin för högre yrkesposition med 

högre lön? Eller vill eleverna ha en grundläggande behörighet för att börja utbilda sig till sitt eget 

drömyrke? 

 

Är det samma personer som hoppar av gymnasiet som hoppar av komvux eller är det elever som är lite 

äldre och exempelvis har gått en tvåårig gymnasielinje och behöver komplettera sitt betyg? 

Kan mer studie och yrkesvägledning göra så att avbrottsfrekvensen minskar? Eller att utföra mer 

studie och yrkesvägledning under studiegången på komvux minska avbrottsfrekvensen? 
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Missivbrev 

 

Bilaga 1     Missivbrev till respondenterna 

 

Hej 

Vi heter Jennica Hall och Maria Hulsin och vi läser på Studie- och yrkesvägledarprogrammet på 

Stockholms Universitet och skall göra vårt examensarbete som kommer att handla om avhopp från den 

kommunala vuxenutbildningen. 

 

Forskning omkring studieavbrott i förtid inom den kommunala vuxenutbildningen är väldigt liten. 

Därför är just dina svar viktiga. Svaren kommer att behandlas med största diskretion och efter 

telefonsamtalet kommer du endast bli markerad som en siffra. 

 

Allt deltagande är naturligtvis anonym och frivillig. 

 

Vi kommer att kontakta dig inom den närmaste tiden och ställa några korta frågor om varför du 

avslutade dina studier i förtid. Detta tar max 5 minuter att besvara. 

Uppgiftsunderlag är hämtat från XXXXX XXXX elevregister. 

 

Vid funderingar eller frågor kan du höra av dig till undertecknad. 

 

Med vänliga hälsningar Jennica Hall jeha3468@student.su.se  och Maria 

Hulsin062marhul@student.su.se  

 

mailto:jeha3468@student.su.se
mailto:jeha3468@student.su.se
mailto:Hulsin062marhul@student.su.se
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

 

1 Ålder 

2 Kön 

3 Civilstånd 

● Gift 

● Singel 

● Ensamstående med barn 

● Gift med barn? 

 Annat; 

4. Läste du en reguljär kurs eller en distanskurs?  

5. Har du svenska som modersmål? 

Om inte/ Hur många år har du varit i Sverige? /Alternativt är du född i Sverige men har annat 

modersmål än svenska?   

6 Vad gör du nu? 

● Högskola/Universitet 

● Annan skola 

● Arbetslös 

● Arbetar 

● Sjukskriven 

● Föräldraledig 

Annat; 

7. Har du grundläggande behörighet för högre studier? 

8. Har någon av dina föräldrar högskoleutbildning? 

8. Innan du började studera på Komvux vad gjorde du då? 
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● Högskola/Universitet 

● Annan skola 

● Arbetslös 

● Arbetade 

● Sjukskriven 

● Föräldraledig 

Annat; 

9 Vad skulle skolan ha kunnat göra för att du inte skulle ha avbrutit dina studier i förtid? 

10. Av vilken anledning avbröt du dina studier i förtid? 

11. Varför började du studera på Komvux? 

12 Vilken sysselsättning hade du direkt efter du avbröt dina studier på Komvux? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuenkät till studie och yrkesvägledare  

Hur länge har du arbetat som studie- och yrkesvägledare? 

  

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

  

Anser du att det är en hög andel elever som avbryter sina studier i förtid? 

  

Vilken är den vanligaste orsaken till varför elever söker sig till Komvux? 

 

Hur ser vanligtvis elevernas sociala bakgrund ut som hoppar av Komvux?   

 

 Vilken typ av sysselsättning har de flesta elever innan de börjar studera på Komvux? 

  

 Vilken är den vanligaste orsaken till varför elever avbryter sina studier? 

   

Tror du att skolan skulle kunna göra något för att eleverna inte ska avbryta sina studier i 

förtid? 
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Bilaga 4 

 

Intervjuenkät med avhoppad elev 

Ålder 

 

Kön 

 

Civilstånd 

 

Läste du reguljärt eller på distans? 

 

Varför hoppade du av? 

 

Är du uppvuxen i Bergdal? 

 

Om inte, vart är du uppvuxen? 

 

Har du en grundläggande behörighet för högre studier? 

 

Har dina föräldrar en högskoleutbildning eller en grundläggande behörighet till högre studier? 

 

Vad arbetar/arbetade dina föräldrar som? 

 

Vet du vad dina mor- och farföräldrar arbetade som? 

 

Vet du om dina far- och morföräldrar hade en högskoleutbildning? 

 

Innan du började studera på Komvux, vad gjorde du då? 
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Skulle skolan kunnat göra något för att du inte skulle ha avbrutit dina studier i förtid? 

 

Varför började du studera på Komvux? 

 

Vilken sysselsättning hade du direkt efter avbruten studie? 

 

Vad är din nuvarande sysselsättning? 
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