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Sammanfattning  
Min postenkätstudie har riktat sig till 65 icke-aktiva vid Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete vid IBL, 
Linköpings universitet. En distansutbildning med relativt låg genomströmning.  
Syftet med enkäten har varit att försöka finna orsaker till varför den som påbörjat utbildningen inte fullföljer den, 
vilka det är som påbörjar men inte avslutar, varför man söker sig till programmet och vad som skulle kunna få den 
som inte är aktiv, eller som har valt att sluta, att återuppta studierna igen. 
Min enkät möjliggjorde en indelning av de icke-aktiva i tre grupper; avhopparna, pausarna och tvekarna. 
Avhopparna har valt att avbryta studierna utan avsikt att återuppta dem. Pausarna är inaktiva men har för avsikt att 
återuppta studierna. Tvekarna är även de passiva men de har inte bestämt sig för om de ska fortsätta sina studier 
eller sluta helt. 
Resultatet av min enkätstudie visar bl.a. att tidsfaktorn, förpliktelser gentemot familj och arbete samt arbetsgivarens 
attityd är viktiga för om studierna fullföljs eller inte. Detta är gemensamt för samtliga tre grupper. Studien visar 
också att det är kvinnliga lärare med kommunen som arbetsgivare som dominerar i grupperna. 
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SAMMANFATTNING 

Jag har låtit genomföra en enkätstudie av surveykaraktär våren 2008. Den har riktat sig till 65 

stycken personer registrerade vid magisterprogrammet i pedagogiskt arbete vid IBL vid 

Linköpings universitet. En distansutbildning på kvartsfart, omfattande 60 hp, som startade 

2001.  

Samtliga 65 har postadress Linköping, Norrköping, Skärblacka, Kolmården, Svärtinge, 

Söderköping eller Åby.  

Genomströmningen i programmet är låg och de 65 studenter som ingår i min studie har inte 

uppvisat några studieresultat. 

Syftet med studien är därför att få svar på varför antagna studenter inte är aktiva i programmet 

eller inte fullföljer utbildningen utan väljer att hoppa av (drop out). 

En litteraturstudie över det aktuella forskningsläget utgör bakgrund för min studie. Tillgången 

på internationell forskning är mycket god men när det kommer till svensk forskning är den 

mindre god. 

Den internationella forskningen har emellertid inga generellt accepterade forskningsredskap i 

form av gemensamma datainsamlings- och dataanalysmetoder. Det finns heller ingen generellt 

accepterad definition av dropout-begreppet. Det blir därför svårt att generalisera och jämföra 

resultaten från den generösa internationella forskningen.  

Enkätstudien har genomförts som en postenkät. Två utskick gjordes och resulterade i en respons 

på 83 %. Ett mycket bra gensvar eftersom litteraturen vittnar om att det inte är ovanligt med 

låga responsandelar på enkäter. Ett faktum som bl.a. beror på att de som ingår i enkätens 

urvalsgrupp ofta har lämnat det de förväntas svara på bakom sig. Det är inte alltid den 

tillfrågade minns vad som låg bakom beslut fattade längre tillbaka i tiden. 

Den internationella forskningen har två inriktningar. Den ena inriktningen förklarar avhopp 

genom att studera bakgrundsfaktorer. Genom att se på karakteristika hos de som antagits till en 

utbildning vid ansökningstillfället så kan forskningen användas till att förutsäga vilka som 

kommer att fullfölja en påbörjad utbildning och vilka som kommer att sluta utan att ta en 

examen. Detta angreppssätt bidrar till en negativ syn på avhopp från studierna där de som inte 

fullföljer kommer att etiketteras som misslyckade. Den andra forskningsinriktningen försöker 

komma åt processen bakom beslutet om att fullfölja eller avbryta en påbörjad utbildning. Det 

avgörande blir då inte vad den studerande har med sig vid utbildningens början utan vad som 

händer under utbildningen. En studerande påverkas och är en del av en helhet med olika 

aktörer. Hur väl den studerande lyckas förena sina olika roller, hur väl den låter sig integreras 

blir avgörande för utgången av studierna. För en arbetande distansstuderande vuxen är det som 

händer utanför den rena studerandeidentiteten avgörande för hur väl studieambitionen att 

genomföra en distansutbildning kan förverkligas. 
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Internationella studier, svenska studier och min studie visar bl.a. att tiden, förpliktelser 

gentemot familj och arbete och arbetsgivarens attityd är viktiga för om avhopp eller inte sker. 
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1. INLEDNING 

 

1985 tog jag min ämneslärarexamen och har sedan dess varit aktiv i yrket, först på gymnasiet sedan på 

grundskolans högstadium och nu återigen på gymnasiet sedan läsåret 1997/98. 

 

 Jag har alltid intresserat mig för skolutveckling och hur styrdokumentens innehåll och intentioner 

omsätts i den praktiska verksamheten. För några år sedan upplevde jag en stark frustration kring hur 

bedömning och betygsättning tillämpades inom det ämne och ämneslag som jag tillhörde. Det sätt vi 

jobbade på kunde aldrig vara i överensstämmelse med styrdokumentens intentioner. Jag började tänka 

om och försökte förändra min undervisning och övriga praktik så att den skulle harmoniera bättre med 

innehållet i styrdokumenten. Jag kände en allt större inre tillfredsställelse men en fortsatt frustration i 

bedömnings- och betygsuppdraget. Detta var den direkta anledningen till att jag sökte mig till 

magisterprogrammet i pedagogiskt arbete. Jag påbörjade min utbildning höstterminen 2005. Jag 

beviljades tjänstledighet med löneavdrag och kunde därmed kombinera arbete och studier. Jag fick 

också fr.o.m. läsåret 2006/07 tillgodoräkna mig magisterutbildningen som egenvald 

kompetensutveckling och då möjliggjordes också finansiering av kurslitteratur och kåravgift av 

arbetsgivaren. Detta blev jag mycket tacksam för! Att jag sökte mig till magisterprogrammet i 

pedagogiskt arbete kan förklaras av min övertygelse om att ”Den individuella kompetensen utvecklas, när 

läraren löser problem som han eller hon själv identifierat.” Madsén, (1994, s.15). Magisterutbildningen i 

pedagogiskt arbete kunde erbjuda detta. 

 

Till höstterminen 2005 antogs drygt 80 stycken till magisterprogrammet i pedagogiskt arbete. Trots 

detta är genomströmningen låg. Jag har själv vacklat och funderat på att avbryta utbildningen eftersom 

jag har upplevt att skolhuvudman, skolledning och nära kollegor inte har visat tillräckligt intresse och 

uppskattning för medarbetare, som tar ett aktivt ansvar och initiativ till kompetensutveckling, med 

syftet att bidra till en utveckling och kvalitativ förbättring av verksamheten. Mitt eget intresse för 

skolutveckling har dessbättre fått mig att stanna kvar i utbildningen. Jag kan emellertid inte sluta att 

fundera på varför inte fler fullföljer programmet och vill därför, med detta arbete försöka ta reda på 

orsaker till avhopp från magisterprogrammet i pedagogiskt arbete. Jag vet också varför jag sökte mig 

till utbildningen och vad som har fått mig att inte hoppa av eller ta ett uppehåll i studierna. Jag vill 

därför också försöka redogöra för vilka motiven är att söka utbildningen men också vad som skulle 

kunna få avhoppade studenter och studenter som tar paus från utbildningen, att återvända/återuppta 

studierna vid magisterprogrammet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett studerandeperspektiv försöka redogöra för orsakerna till 

varför studenter hoppar av utbildningen men också vad som skulle kunna få dem att 

återuppta/återvända till magisterprogrammet i pedagogiskt arbete. Jag skulle också vilja försöka få en 

uppfattning om vad som har fått de som påbörjat utbildningen men inte avslutat den att söka 

utbildningen. Varför ville de börja? Jag vill också, med min undersökning, försöka få svar på vilka det 

är som söker sig till utbildningen men som sedan inte fullföljer den, gör ett avbrott eller är osäkra på 

om de ska fortsätta utbildningen eller inte. Mina frågeställningar är: 

 

* Vilka är avhopparna, pausarna och tvekarna? 

*Vilka orsaker anger de som valt att hoppa av studierna, vid magisterprogrammet i pedagogiskt arbete, 

för sitt avhopp? 

*Vad skulle kunna få de som valt att hoppa av, att återvända till magisterprogrammet i pedagogiskt 

arbete? 

*Vilka är orsakerna till avbrott i utbildningen? 

*Vad skulle kunna få de som gör ett avbrott att återuppta studierna? 

*Varför sökte de, som valt att hoppa av utbildningen eller som gör ett uppehåll i studierna, 

magisterprogrammet i pedagogiskt arbete? Vilka var deras motiv? 

 

De olika begreppen avhopp, avbrott, avhoppare, pausare och tvekare som jag använder mig av i studien 

definieras i avsnitt 4.7. 

För att kunna besvara den förstnämnda frågeställningen använder jag mig av bakgrundsfaktorerna kön, 

ålder, arbetsgivare vid kursansökan, yrke/befattning vid tidpunkten för ansökan, antal år i 

yrket/befattningen vid ansökningstillfället samt antagningsår till magisterprogrammet i pedagogiskt 

arbete. 

Inledningsvis så kommer jag att ge en bakgrund till magisterprogrammets tillkomst. Jag kommer också 

att beskriva dess innehåll, upplägg och syfte. Vad skollagen säger om lärares rätt till 

kompetensutveckling kommer också att behandlas. Arbetet fortsätter sedan med aktuell forskning och 

akademisk debatt om orsaker till avhopp från distansstudier. Efter denna redogörelse följer metod, 

undersökning och resultat. Uppsatsen avslutas med en resultatdiskussion och förslag till fortsatt 

forskning. Sist i arbetet återfinns referenslista och bilagor. 
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2. BAKGRUND 

 

2.1. Magisterprogrammets bakgrund, innehåll, utformning och syfte 

 

I Verksamhetsberättelsen (2006) för Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete uppges att utbildningen 

är en distansutbildning för aktiva lärare.  

Utbildningen startade som ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Umeå, Uppsala, Växjö och 

Linköping 2001. Sedan höstterminen 2003 finns den endast vid Linköpings universitet. Utbildningen är 

öppen för sökande från hela landet men från 2004 har andelen sökande med lokal förankring ökat.  

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma lärare men även skolledare är aktiva i programmet.  

Magisterprogrammet omfattar 60 hp och består av två teorikurser a´15 hp. Den första teorikursen är en 

obligatorisk metodkurs, ”Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan”.  Den andra teorikursen ger 

studenten en valmöjlighet, ”Undervisning och lärande” eller ”Bedöma, värdera och mäta elevers 

kunskap och lärande. 

Eleverna skriver också en C-uppsats a´15 hp och en D-uppsats a´15 hp. Vill studenterna skriva en CD-

uppsats a´30 hp accepteras också detta. 

I programmet deltar vuxna personer som studerar på deltid. Andra förpliktelser finns utöver studierna. 

”Det fordras att de studerande är motiverade och beredda på att själva ta ansvar för sina studier, om dessa ska bli 

framgångsrika.” (Verksamhetsberättelsen 2006, s.1) 

Utbildningen är en distansutbildning. ”Distansundervisning brukar beskrivas som en undervisningsform där lärare 

och elever är åtskilda i tid och rum och där olika metoder användes för att överföra kunskap och skapa dialog.” (Dahlén & 

Hudner 2002, s.19) 

I Linköping finns därför inga lärare som dagligen träffar eleverna. Studenter och lärare träffas endast 

fyra heldagar under ett läsår. (Verksamhetsberättelsen 2006). 

Behörighetskraven för att bli antagen till utbildningen när den startade höstterminen 2001 var: 

 

 ”Lärarexamen samt dokumenterad yrkesverksamhet i minst tre år. 

Om lärarexamen är utfärdad före ht 1995 (utan krav på examensarbete) krävs även något av följande 

alternativ: 

 

1.  Genomgången kurs Lärande genom utvecklingsarbete i skolan, 10p[…] eller motsvarande. 

2  Genomfört uppsatsarbete på B-nivå i något ämne av betydelse för utbildningen.”(Utbildningsplan 2001, s.3)  

 

Dagens behörighetskrav är: 

”Lärarexamen minst 180hp (120p) eller motsvarande samt därefter dokumenterad erfarenhet av pedagogisk 

yrkesverksamhet i minst tre år. 
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 För tillträde till programmet krävs i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå: 

exempelvis svenska B och engelska A (motsvarande TOEFL-test 500/173).” (Magisterprogram i pedagogiskt 

arbete, IBL 2008 s.4) 

 

Distansutbildningsformen förutsätter också att den studerande har tillgång till dator och 

internetuppkoppling. (Magisterprogram i pedagogiskt arbete, 2008) 

Utbildningen ges på kvartsfart och syftar till att fördjupa yrkesverksamma lärares kompetens och öka 

möjligheterna för nya arbetsuppgifter i skolan. (Magisterprogram i pedagogiskt arbete, IBL 2008) 

Genomströmningen på programmet är låg. Detta problem är inte unikt för denna distansutbildning. 

Andra distansutbildningar brottas också med låga genomströmningssiffror. (Verksamhetsberättelsen 

2006). 

 

 

2.2. Lärares kompetensutveckling 
 
 
2.2.1. I ett historiskt perspektiv 
 

 Rönnerman (1998) redogör för hur lärares fortbildning har genomgått fyra faser. Den första fasen 

omfattade 1960-talet och kännetecknades av att lärarfortbildningen kom ”[…] att tjäna som ett effektivt 

styrmedel för lärarnas arbetssätt.” (Rönnerman 1998, s. 17) 

Den andra fasen omfattade 1970-talet med fokus på utbildning i personallag. En ny organisation för att 

förena skolhuvudmännen med kursanordnarna vid högskolorna skapades i form av regionala 

fortbildningsnämnder. Det långsiktiga utvecklingsarbetet på lokal nivå blev det väsentliga. 

Den tredje fasen innebar ytterligare decentralisering av fortbildningen. Statsbidrag kunde sökas av 

lärare för lokala skolprojekt. 1983 avsatte riksdagen ytterligare medel för det lokala utvecklingsarbetet i 

skolan. Lärare fick ansöka om fortbildningspengar hos Länsskolnämnderna som hade i uppdrag att 

fördela de av staten tilldelade ekonomiska resurserna. 

Den fjärde fasen som är nutid kännetecknas av att skolhuvudmannen har det fulla ansvaret för 

personalens kompetensutveckling. Nu står den egna skolans behov i centrum för 

kompetensutvecklingen Rönnerman (1998): 

 
”I ett mål-och resultatorienterat styrsystem ska en kompetensutveckling prioriteras som resulterar i utveckling av skolarbetet 

och bättre undervisningsresultat. Det handlar om att utgå från de behov skolan har, vilket betyder att generella lösningar på 

problem genom centralt formulerade fortbildningsbehov måste överges till förmån för en behovsanalys i den egna 

praktiken.”(Rönnerman 1998, s.19) 

 

Rönnerman (1998) sammanfattar att fortbildningen har gått från att vara en central uppgift till att bli en 

lokal angelägenhet. 



 11 

 
2.2.2. I ett individ- och skolperspektiv 
 
I den nuvarande mål- och resultatstyrda skolan har, som nämnts ovan, skolhuvudmannen det fulla 

ansvaret för personalens kompetensutveckling. Genom det lärarfackliga arbetet har lärarna genom avtal 

inflytande över innehållet i en viss del av kompetensutvecklingen. Att läraren ges möjlighet att utifrån 

sitt eget definierade kompetensutvecklingsbehov få bestämma innehållet i en del av 

kompetensutvecklingen är viktigt ur såväl ett individ som ett skolperspektiv eftersom ”[…] en nödvändig 

[…] förutsättning för framgångsrik samverkan i lokala utvecklingsarbetet är att dessa härstammar från lärarna själva.” 

(Rönnerman 1998, s.13) 

 
 
2.2.3. I skollagen 
 

OECD konstaterade redan 1982 att fortbildning av lärare är nödvändigt om en förändring av skolan 

skall kunna ske. (Madsén 1994) Detta faktum framgår också tydligt i den svenska skollagen: 

 
”2 § För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas 

rektorer. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga 

arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för 

att utbildningen utvecklas. 

 

7 § Varje kommun och landsting skall se till att 

kompetensutveckling anordnas för den personal som har hand om 

utbildningen. Kommuner och landsting skall vinnlägga sig om en 

planering av personalens kompetensutveckling. Lag (2000:842). 

 

7 a § Kommuner och landsting skall se till att lärare, 

förskollärare och fritidspedagoger som undervisar har 

nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det 

offentliga skolväsendet, särskilt de föreskrifter som anger 

målen för utbildningen. Lag (1999:887). 

 

8 § I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige 

antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall 

gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de 

åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella 

mål som har satts upp för skolan. 

 

Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera 

skolplanen.” 

(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=198

5:1100) 
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2.2.4. I lärarnas kollektivavtal 

 

I avtalsdokumentet HÖK 07 för kommunalt anställda lärare organiserade i Lärarnas riksförbund och 

Lärarförbundet, framgår i bilaga M s.3 att det ”Inom den reglerade arbetstiden avsätts och samlas tid för 

kompetensutveckling utifrån riktmärket 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. Denna tid fördelas mellan 

arbetstagarna. Med kompetensutvecklingavses insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa goda 

förutsättningar för elevernas lärande.” 

 

 

3.  TEORETISK BAKGRUND 

 

Enligt Mideklint, IBL, LiU, finns det inte mycket forskning i Sverige om orsaker till varför studenter 

vid svenska distansutbildningar inte fullföljer sina studier. Internationellt är de desto fler. 

Efter genomförd litteraturgenomgång presenterar jag forskningsresultat som jag finner relevanta för 

mitt intresseområde. 

 

Tinto (1993) vittnar om hur viktigt det är för institutioner att få elever att stanna i och fullfölja sina 

utbildningar, särskilt i en tid då utbildningsutbudet är stort och resurserna begränsade. Massiva 

reklamkampanjer för att få sökande till utbildningarna får inte längre de effekter, fler sökande, som var 

tanken eftersom värdet av dylika kampanjer har minskat. Fokus riktas alltmer på hur 

utbildningsanordnarna kan få elever att stanna kvar i sina utbildningar. Det kommer att handla om 

institutioners överlevnad. Tinto: 

 

”Little wonder, then, that institution have come to view the retention of students as the only reasonably course of action left 

to insure their survival, and that growing number have turned their energies in that direction with a renewed passion. Armed 

with recent research findings and reports of successful retention practices, institutions have rushed headlong into the fray. 

Not infrequently they have enlisted the services of the recently enlarged army of retention consultants who offer promise of 

quick and easy solution.” (Tinto 1993, s.2) 

 

 Mycket forskning har bedrivits för att underlätta för utbildningsanordnare att dimensionera sina 

resurser på bästa möjliga sätt. Denna forskning utgörs av studier baserade på förhandsinformation om 

antagna studenter. Den indikerar att studenter som inte fullföljer sina utbildningar skulle ha en distinkt 

personlighetsprofil eller sakna andra viktiga attribut nödvändiga för att klara en viss utbildning. 

Forskningen skapar stereotyper som etiketterar studenter som misslyckade individer för att de inte har 

avslutat en påbörjad utbildning. Tillfrågas de studenter som har valt att avbryta en utbildning om hur de 

ser på sig själva, ser de sig inte som misslyckade. De uppfattar istället avhoppet som ett steg i positiv 

riktning för att nå sina egna uppsatta mål. Tinto: 
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” […] the label dropout is one of the more frequently misused terms in our lexicon of educational descriptors. It is used to 

describe the actions of all leavers regardless of the reasons or conditions which mark their leaving. But leavers often do not 

think of themselves as failures. Many see their actions as quite positive steps toward goal fulfilment. Indeed, it is often the 

case that such departures are an important part of the process of discovery which marks individual social and intellectual 

maturation.” (Tinto 1993, s.3) 

 

 

Tinto ville komma ifrån de stereotypa förklaringar som fördes fram i forskningen och istället skapa en 

teori som visar att livet vid institutioner och universitet inte skiljer sig från livet i andra gemenskaper. 

Det är en interaktion mellan olika parter i och utanför gemenskapen. Beslut om avhopp beror mer på 

vad som händer efter det att en utbildning har påbörjats än på det som har hänt innan utbildningen 

inleddes. Det blir därför viktigt att studier om orsaker till avhopp blir student-centrerad. Institutioner 

måste samla in en rad studentrelaterade data. Datainsamlingsmetoderna bör vara både kvalitativa och 

kvantitativa. Datainsamlingen måste också ske vid flera olika tidpunkter eftersom beslutet om avhopp 

är resultatet av en process i tiden. Det är ett beslut av longitudinell karaktär. Av detta skäl måste också 

datainsamlingen organiseras longitudinellt. Insamlingen kan inte ske vid endast en tidpunkt. 

Datainsamlingen ska påbörjas vid utbildningens start och ske kontinuerligt vid olika tidpunkter under 

utbildningen. Genom ett dylikt tillvägagångssätt kan lokala strategier för att behålla studenterna 

utarbetas. Tinto: 

 

”Data should also be obtained from those students who intend to leave and/or who have already left the institution either 

through graduation or withdrawal. Exit interviewing of current leavers and/or follow-up interviews with recent leavers may 

prove to be particularly useful. When effective, these interviews often reveal important information (not easily obtained 

during the course of student career) as to the existence of recurring problems students faced in attempting to meet the 

academic and social demands of the college. Persons who have already left or are in the process of leaving the institution are 

frequently more willing to ‘bare their souls’ than are those who are still enrolled in the institution .But they will only do so 

when the interview is seen as non threatening.”  (Tinto 1993, s.221) 

 

För att möjliggöra för institutioner att upptäcka förändringar som är av tillfällig karaktär  

så måste också datainsamlingssystemen vara möjliga att återupprepa. De ska kunna användas i flera 

efter varandra följande studentgrupper. Allt för att kunna utarbeta en så lyckosam institutionspolicy, 

med syftet att få studenter att stanna kvar i utbildningen, som möjligt. Tinto (1993). 

 

3.1. Definition av och synen på begreppet ”drop out” 

 

Tinto (1993) diskuterar hur begreppet ”drop out” bör definieras. Hur begreppet definieras är viktigt för 

att kunna utveckla program med syftet att få studenter att stanna kvar i utbildningen. Det blir 

nödvändigt för institutionerna att få reda på vilka som slutar och varför. När det gäller begreppet ”drop 

out” så skulle det, ur institutionsperspektiv, kunna omfatta alla studenter som väljer att sluta oavsett 
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orsaken till avhoppet. Att inta detta förhållningssätt kan föranleda institutioner att vidta felaktiga 

åtgärder i sin strävan att få elever att stanna kvar i utbildningen. Tinto anser att det t.o.m. kan bli så att 

vidtagna handlingar blir kontraproduktiva. Tinto: 

 

“Thus the unrestricted use of ’dropout’ may hinder the necessary process of social and intellectual change that must mark 

the continued development of institutions of higher education and may serve as a barrier to institutional change and 

revitalization.” (Tinto 1993, s.140f) 

 

Tinto konstaterar vidare att det inte är en lätt sak att definiera begreppet ”drop out”. Det går inte att ge 

en entydig definition av begreppet. Det finns några principer som kan hjälpa institutioner att etablera 

riktlinjer för sin egen definition av begreppet ”drop out”.  Principerna handlar om två saker. Tinto: 

 

 ” […] the correspondence between the needs, interests, and goals of the students and those of the institution, and the 

educational mission of institutions of higher education.” (Tinto 1993, s.141) 

 

Woodley (2004) tycker, i likhet med Tinto, att begreppet “drop out” ofta får en negativ klang i 

forskningen men att det långt ifrån alltid innebär en negativ handling för studenten ifråga. För många 

studenter är beslutet om avhopp något positivt som kan innebära att de har nått sina mål eller fortsatt 

sina studier vid en annan institution. Även Bharat Inder Fozdar m.fl. (2006) anser att ”drop out” kan ses 

som en positiv handling. Fozdar, Kumar & Kannan (2006) skriver också att avhopp kan innebära något 

positivt för studenten eftersom en del påbörjar en utbildning vid en annan institution. 

 

Woodley (2004) skriver vidare att eftersom olika forskare använt olika definitioner av begreppet ”drop 

out” och att de också ofta har misslyckats med att säga vilken de har använt sig av, så har den samlade 

kunskapen inom området begränsats. I distansstudier blir det extra svårt att finna en gemensam 

definition av ”drop out”. Woodley: 

 

“The problems are multiplied in institutions using a modular, flexible approach. The Open University is a prime example: 

 

*Because they can take more than one course at the same time, they can be a ‘dropout’ and a ‘success’ simultaneously. 

*Students no longer register for a particular qualification or programme, so anything like a graduation rate is impossible to 

calculate. 

*Dropout has to be extended to consider those students who finish one course or module but who do not continue to study 

immediately. 

*They can leave with interim qualifications such as Certificates, Diplomas or just course credits and be ‘successful’ in their 

own terms. 

*They can transfer to other institutions to complete their learning. 

*They can take as many years off as they like.”  (Woodley 2004, s.55) 
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3.2. Tidigare forskning och teorier om avhopp från distansstudier 

 

Nedan presenteras en del av den forskning som bedrivits och de teorier som presenterats inom det för 

min studie aktuella forskningsområdet. 

 
Yukselturk & Inan (2006) har i en studie undersökt de faktorer som bidrar till att elever som bedriver 

distansstudier väljer att avbryta dem. De har använt sig av en kombination av kvantitativa och 

kvalitativa metoder. En enkät med fasta och öppna svarsalternativ skickades via e-post till 98 studenter 

som hade hoppat av distansutbildningen. 26 studenter returnerade ett svar. Yukselturk & Inan är väl 

införstådda med att det inte går att generalisera utifrån resultatet av studien eftersom urvalet är alltför 

litet. 

 Av studien framgick tydligt att deltagarna hade väldiga problem att ordna tid för studierna och att 

personliga problem relaterade till jobb, familj eller ekonomi ledde till avhopp från utbildningen. 

Yukselturk & Inan (2006) hänvisar också till andra studier bl.a. Vergidis & Panagiotakopoulos som 

visar på liknande slutsatser dvs. att arbetande vuxnas förpliktelser till arbete och familj är den 

huvudsakliga orsaken till avhopp från distansstudier, Tresman som i sin studie visar att tidsbrist är den 

mest betydande faktorn för avhopp tillsammans med förpliktelser gentemot familjen och arbetet och 

Garland (läst i Yukselturk & Inan 2006) som genom att kategorisera de orsaker som studenter hade gett 

som förklaring till sina avhopp också visar att förändrade anställningsförhållanden, familjeförpliktelser 

och personliga problem bidrar till avhopp. Garland gjorde följande kategorisering av de orsaker som 

studenterna hade angett som förklaring till sina avhopp: 

 

”*Situational: Problems arise from a student´s own life circumstances, such as changing employment situations or family 

obligations. 

*Dispositional: Personal problems that influence the student´s persistence behaviour such as motivation. 

*Institutional: Difficulties students encounter with the institution, such as lack of support services. 

*Epistemological: Difficulties faced by the students while apprehending course content.” (Yukselturk & Inan  2006, 

s.2f) 

 

Woodley (2004) redogör för ett flertal studier bl.a. en storskalig studie av Yorke i vilken studenter som 

hoppat av sina utbildningar fick frågan om vilka faktorer som legat till grund för beslutet att avbryta 

utbildningen. Studieresultatet visar att många studenter lämnade sina studier eftersom de hade gjort ett 

felval p.g.a. ett generöst kursutbud. En annan studie av Astin anger att det mest frekventa svaret på 

frågan om varför studierna hade avbrutits var att kursen var tråkig, det var svårt att finansiera studierna, 

missnöje med kraven eller reglerna i utbildningen och förändringar i de egna karriärmålen. I en 

ytterligare studie av Woodley & Parlett anges orsakerna till avhopp vara tidsbrist och förpliktelser i 

hemmet eller arbetet.  
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 Woodley vittnar om de svårigheter som finns när det gäller att genomföra studier om orsaker till 

avhopp från distansstudier. Det tar vanligtvis flera månader att fastställa att en person har hoppat av en 

distansutbildning. Detta i sin tur medför att undersökningarna brukar ha en låg svarsnivå och 

respondenterna ombeds erinra sig beslut som togs för länge sedan. Woodley: 

 

” […] when a thought appears in consciousness just prior to action, and appears exclusive of salient alternative causes of the 

action, we experience conscious will and ascribe authorship to ourselves for the action. Experiences of conscious will thus 

arise from processes whereby the mind interprets itself-not from processes whereby mind creates action. Conscious will, in 

this view, is an indication that we think we have caused an action, not a revelation of the causal sequence by which the 

action was produced.” (Woodley 2004, s.50) 

 

Av detta följer att de orsaker som studenter anger som förklaringar till avhoppen ska behandlas med 

största försiktighet, enligt Woodley som också föredrar studier som grundar sig på intervjuer istället för 

enkäter med kryssbara svarsalternativ eftersom personliga intervjuer kan utmana mer och ge en bättre 

bild av orsakerna till avhoppet. Efterhandsförklaringar kan bli missvisande eftersom det ligger i 

människans natur att hitta rationella förklaringar till sådant som skulle kunna framstå som ett 

misslyckande i utomståendes ögon. 

Woodley visar också på studier som försöker förutsäga studenters framgångar eller avhopp genom att 

titta på en mängd bakgrundsvariabler som akademisk förmåga, hur förberedd studenten är för 

akademiska studier, familjebakgrund, personlighet, utbildningssträvanden, studievanor, förväntningar 

på utbildningen, ekonomiska förhållanden, arbetsförhållanden, bostadsort och andra karaktäristika som 

kön, etnicitet, rökare/icke rökare, gift/ogift och vilken typ av gymnasium studenten har bevistat. 

Samtliga faktorer kan mätas innan sökt utbildning påbörjas. Ansvaret för studieavhoppet blir 

studentens eget. Om studenter väljer att sluta så beror det inte på faktorer inom utbildningen/ansvarig 

institution. 

Astins studie som omnämns ovan (läst i Woodley 2004), fokuserar helt på individen, institutionernas 

roll utelämnas helt. 

Enligt Woodley kan utbildningsinstitutionerna också orsaka studenternas avhopp. Woodley ger några 

tänkbara förklaringar till att institutionsforskningen är mindre vanlig. Woodley: 

 

”* Institutions, certainly highly selective ones, are more likely to attribute the causes of dropout to the students rather than 

to themselves. 

*Individual institutions tend to be relatively homogeneous (e.g. a shared assessment system, the same library. Therefore 

research studies of a particular institution cannot use these factors as variables. 

* Detailed cross-institutional studies are rare because universities are cautious about revealing their dropout rates and fear 

coming out as performing less well. 

* National studies tend to make crude comparisons between whole institutions.”  (Woodley 2004, s.52) 

 

Även Tinto (1993) vittnar om denna problematik inom forskningsområdet. 
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De institutionella karakteristiska som kan påverka studenternas framgångar listas av Woodley (2004). 

De som nämns är vilken typ av institution det är, vilken kvalité det är på lärarna, ämnen som det 

undervisas i, hur studenterna bor, tillgång till bibliotek, laborationsmöjligheter, vägledning till 

studenterna, tillvägagångssätt vid bedömningar, undervisningsmetoder och lärarstöd. 

Det finns, enligt Woodley forskare som försöker förena båda typerna av data,dvs. både personliga och 

institutionella i syfte att förklara avhopp. Ett exempel är Woodleys och Parletts studie från 1983. En 

studie som visar att kurser med högrisk-karakteristika och högrisk-population har det högsta nivåerna 

för avhopp. En kurs med hög riskfaktor kan vara en kurs med inslag av matematik och en kurs med 

högrisk-population kan bestå av studenter med låga ingångskvalifikationer, boende i Londonområdet 

och med en låg genomsnittsålder. 

Woodley skriver vidare att undersökningar där forskare har försökt upprepa andra forskares arbeten är 

sällsynta. 

Morris, Wu & Finnegan (2005) redogör för studier som undersöker förhållandet mellan 

envishet/fortlevnad i utbildningen och demografiska karakteristika såsom utbildningsbakgrund, ålder 

och kön i distansutbildning. Diaz studie (läst i Morris m.fl. 2005)fann att de elever som fullföljde sin 

utbildning hade högre genomsnittspoäng på de prov som gjorts före antagningen till utbildningen. 

Parker (läst i Morris m.fl. 2005) fann att brist på kontroll och hur studierna finansierades möjliggjorde 

visar att lyckosamma studenter har en större inre motivation än de mindre lyckosamma. 

Morris m.fl. egen studie syftar till att avgöra hur väl en student kan bli korrekt klassificerad i en 

avhoppsgrupp och en fortlevnadsgrupp baserad på hans eller hennes poängtilldelning i sju på förhand 

bestämda variabler t.ex.  kön, ålder, språkliga testresultat, och resultat på matematiska tester. Studien 

visar att det till viss del går att förutsäga vilka studenter som kommer att stanna kvar i en utbildning 

och vilka som kommer att hoppa av. Den stödjer bl.a. Diaz studie som visar att studenter med högre 

provpoäng klarar sig bättre och i högre utsträckning fullföljer sina studier. Också Parkers studie, vilken 

omnämns ovan får stöd av Morris m.fl. studie. Det går emellertid inte, enligt Morris m.fl. att 

generalisera studiens resultat eftersom den är alltför begränsad och fler oberoende studier måste göras. 

En ytterligare studie gjord av Fozdar m.fl (2006) identifierar och rapporterar nio huvudskäl till avhopp 

från en distansutbildning (Bachelor´s Degree Programme, BSc) vid Indira Gandhi National Open 

University (IGNOU). I likhet med magisterutbildningen i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet 

så har studenterna i nämnda studie en begränsad tid på sig att ta ut sin examen. Studien baserades på en 

strukturerad enkät med 21 frågor. Enkäten skickades per post till 250 studenter som hade valt att hoppa 

av utbildningen, vid olika tillfällen under kursen, i november 2001. Sex månader senare sändes en 

påminnelse ut. Sent i maj 2002 hade 68 studenter (25,6 %) besvarat enkäten. Ytterligare försök att få in 

svar gjordes i slutet av 2002 och 2003 men inga fler svar inkom. Tänkbara förklaringar kan vara 

okända adressändringar eller ovilja att besvara enkäten.  

De 68 respondenterna var mellan 17-40 år. Medelåldern var 23,5 år. 85 % var män och 15 % var 

kvinnor. 
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Efter en litteraturgenomgång identifierades 20 skäl till avhopp. Skälen grupperades i tre kategorier; 

personliga, program/kursrelaterade samt studentstödrelaterade. 

Fozdar m.fl. fann i sin studie att i kategorin personliga skäl var den största orsaken till avhopp den 

bristande interaktionen med medstudenter (47,06 %), kostnader i samband med de fysiska träffarna 

(38,24 %), brist på tid p.g.a. familjeomständigheter (35,29 %) samt förändrade anställningsförhållanden 

(35,29 %). 

I den program- och kursrelaterade kategorin angavs att kursen tog alltför mycket tid i anspråk  

(55,88 %), svårigheter att lära på distans (47,06 %) och svårigheter att slutföra det avslutande 

terminsexaminationsarbetet (47,06 %). 

I studentstödkategorin svarade 64,7 % att det geografiska avståndet till lärosätet var för stort och att det 

då blev för höga kostnader för resor till och från de fysiska träffarna, och 58,82 % ansåg att de fick 

otillräckligt stöd från sitt studiecenter. 

Fozdar m.fl. presenterar också andra studier som visar att distansstudier är tidskrävande och att 

tidsbristen orsakar avhopp. 

Woodley (2004) presenterar två ingångar till att som forskare ta sig an avhoppsproblematiken. Den ena 

är att samla in data genom att fråga de studenter som väljer att avbryta en utbildning om orsakerna till 

beslutet. Det andra sättet är att forskaren bestämmer sig för ett antal på förhand bestämda variabler och 

därefter examinerar en studentgrupp för att i förväg kunna visa på vilka som utgör riskelever dvs. 

elever som med stor sannolikhet inte kommer att fullfölja sina studier. Woodley exemplifierar med 

gjorda studier de olika angreppssätten av vilka några är omnämnda ovan. Woodley redogör också för 

Tintos modell och ger exempel på forskare som har försökt sig på att använda denna i sin forskning. 

Jag återkommer till Tinto nedan. Woodley förkastar också generella modellers tillämpning för att 

bringa klarhet i vad som orsakar att studenter inte avslutar sina påbörjade utbildningar. Woodley själv 

förordar storskaliga kontrollerade experiment. Woodley: 

 

”By so doing we can test out whether it is more cost-effective to increase social integration by, say, putting students in touch 

with each other, or to increase academic integration by, for example, improving feedback on assignments. Otherwise we are 

likely to descend into a circular argument whereby we say that lack of integration leads to dropout and that students who 

drop out are not integrated.”( Woodley 2004, s.62) 

 

Tinto (1993) redogör för aktuell forskning om orsaker till avhopp från högre utbildning. Med 

utgångspunkt i denna skapar han sin egen teori med vars hjälp han vill förklara den process som leder 

fram till att den studerande fattar beslutet att avbryta en påbörjad utbildning. Tinto skriver att det inte 

råder någon brist på modeller som försöker förklara varför studenter inte fullföljer sina studier. Ingen 

har dessvärre varit effektiv när det gäller att förklara eller för att fungera som vägledare för 

institutionerna i deras arbete med att vidta åtgärder som syftar till att kvarhålla studenterna i 
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utbildningen. Detta förklarar Tinto med att forskare ignorerar och ibland förväxlar de olika typerna av 

avhopp från högre utbildning. Inte heller tas hänsyn till vilken roll institutionerna spelar i 

avhoppsprocessen. Tinto: 

 

”On the other, it mirrors the fact that most so-called theories of departures are in actuality a theoretical in character. They 

have suggested relationships between events in the form of model without specifying a consistent form of explanation 

which accounts for those relationships. Though they are often able to describe behaviours, they have been unable to explain 

their occurrence.”  (Tinto 1993, s.85) 

 

De flesta modeller som hittills presenterats har varit av psykologisk art dvs. de har betonat individens 

olika förmågor. Som exempel ger Tinto modeller utformade av Summerskill och Marks. Modeller som 

pekar på intellektuella attribut som är viktiga för att forma de förmågor, hos den enskilde, som krävs 

för att kunna möta de akademiska kraven. Andra forskares modeller (läst i Tinto 1993) t.ex. Heilbruns 

Rose & Elton, Rossman & Kirk samt Waterman & Waterman betonar den roll som den egna 

personligheten, motivationen och fallenheten för studier spelar för att individer ska kvarstanna i 

utbildning. 

Tinto är kritisk till modeller av denna typ eftersom den tillskriver att individer som avbryter en 

utbildning skulle uppvisa särskilda karaktärsdrag och vara avvikande från den övriga populationen. 

Detta är endast en del av sanningen. Att individer väljer att sluta är ett resultat av individens samspel 

med omgivningen. Personer med olika personlighetsdrag samspelar i en interaktiv miljö och det som 

sker är ett resultat av denna interaktion. Av denna anledning blir psykologiskt orienterade modeller 

otillräckliga för att förklara de processer som leder individen till beslutet att hoppa av en utbildning. 

Om avhopp enbart kopplas till brister och svagheter hos individen så blir också de åtgärder som 

institutioner vidtar, i syfte att kvarhålla studenter i utbildning, inriktade på individnivå. Det gäller att 

förbättra elevernas förmågor eller välja de bästa eleverna till utbildningen. Faktorer utanför individen 

beaktas inte.  

Andra teorier har också presenterats, teorier som tar hänsyn till faktorer i omgivningen. Tinto benämner 

dessa miljöteorier. I dessa är studenten en del av ett större sammanhang och om en student får 

framgång i studierna beror av samma processer som de processer som ger framgångar i det sociala livet 

utanför studierna. Modeller av denna typ involverar faktorer som t.ex. social status och ras. Individ och 

utbildningsinstitution är delar av en samhällshierarki. 

Tinto  nämner också konfliktteoretiker som Karabel och Pincus vilka argumenterar för att 

utbildningsväsendet är uppbyggt för och tjänar eliten i samhället. Dess syfte blir att bevara rådande 

samhällsordning.  
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En av bristerna i de sociologiska teorierna, enligt Tinto är att de inte tar fasta på variationerna, när det 

gäller studenters avhopp från en utbildning, inom institutioner. De kommer inte åt de 

institutionsspecifika krafter som formar olika typer av avhopp. 

Tinto ger också exempel på ekonomiska teorier som menar att beslut om avhopp grundas på en 

kostnads- och fördelsanalys och därmed sker på samma sätt som vilket annat ekonomiskt beslut som 

helst. Härigenom så kommer avhoppen att spegla ekonomisk styrka. De ekonomiska teorierna betonar 

vikten av vilken roll studiernas finansiering och finansiellt bistånd har för individen när det gäller att 

fullfölja sina studier. Inte heller dessa modeller kan förklara avhoppsvariationerna inom institutioner. 

Ekonomiska teorier lämpar sig inte för studier på institutionsnivå, enligt Tinto. 

Tinto fortsätter sin forskningspresentation med att visa på organisationssociologiska 

förklaringsmodeller till avhopp. Dessa, i likhet med miljöteorier i övrigt (se ovan), involverar den 

omgivande miljö som individen är en del av men med större betoning på den organisatoriska delen. 

Forskare som Kamens och Bean (läst i Tinto 1993) ser avhopp som en reflektion av den påverkan som 

organisationen har när det gäller socialisationsprocess och tillfredsställelse hos den enskilda studenten. 

Här kommer avhoppen att spegla institutionernas beteende mer än den enskilda individens. Tinto ser en 

fördel med denna typ av förklaringsmodell eftersom de påminner oss om vilken betydelse 

utbildningsorganisationen har för elevens studieframgångar. Braxton & Briers studie ger, enligt Tinto 

tyngd till denna sanning. Vill institutioner utveckla sin organisation för att klara att fler studenter 

stannar i utbildningen så kan organisationsmodeller vara ett verktyg. Organisationsmodeller lämpar sig 

också väl för komparativa analyser mellan institutioner eftersom de sätter ljuset på hur skilda 

organisationer, för relativt likartade institutioner, ger olika avhoppsfrekvens men inte heller denna typ 

av förklaringsmodeller kan användas för att besvara frågan varför avhoppen tar sig olika former inom 

en och samma institution. 

Tinto fortsätter sin forskningsöversikt med att presentera en rad forskare som i sina forskningsstudier 

visar att: 

 

” […] the institution, in its behavioural and normative manifestations, has as much to do with the failure of students as do 

the students themselves.” (Tinto 1993, s.91) 

 

Tinto beklagar att den roll som utbildningsmiljön har för om elever kvarstannar i utbildningen inte till 

fullo har införlivats, i de studier som har gjorts, om avhoppsprocessen. Även om flera forskare har tagit 

notis om detta så har de knappast förklarat mekanismen bakom miljöns betydelse för avhoppen. Några 

få undantag finns t.ex. Knop. 

Tinto formar en egen longitudinell modell med vilken han vill försöka komma åt den process som leder 

fram till beslutet att hoppa av studierna. Han utgår från Emile Durkheims självmordteori och Arnold 

Van Genneps socialantropologiska studier om de processer som leder till medlemskap i traditionella 
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samhällsbildningar. Tinto menar att college och universitet inte skiljer sig från andra mänskliga 

samhällsbildningar. Tinto: 

 

” […] that student departure, like departure from human communities generally, necessarily reflects both the attributes and 

actions in wich that person resides. Decisions to withdraw are more a function of what occurs after entry than of what 

precedes it. They are reflections of the dynamic nature of the social and intellectual life of the communities which are 

housed in the institution, in particular of the daily interaction which occurs among its members. Student departure may then 

serve as a barometer of the social and intellectual health of institutional life as much as of the experiences of students in the 

institution.” (Tinto 1993, s.5) 

 

Durkheims studier (läst i Tinto 1993) om själmord, visade att ju mindre integrerade människor var i 

samhället desto mer sannolikt var det att de begick självmord. Detta tar Tinto fasta på och eftersom 

Tinto ser college och universitet som vilka andra samhällskroppar som helst så kan Tinto föra över 

resonemanget till studentlivet. En student som inte är tillräckligt integrerad tenderar att i större 

utsträckning hoppa av sin utbildning än de elever som inte är integrerade.  

Tintos modell nedan argumenterar för att individuella avhopp kan ses som en interaktionsprocess över 

tid. Det är en longitudinell process mellan individer med givna attribut, förmågor, finansiella resurser, 

tidigare utbildningserfarenheter och läggning och andra medlemmar i det akademiska och sociala 

systemet vid institutionen. Får studenten positiva upplevelser inom systemet ökar chanserna att nå 

framgång i studierna. Negativa upplevelser får motsatt effekt. En student går in i utbildningen med 

vissa givna förutsättningar men dessa har, som tidigare nämnts, mindre betydelse för hur individen 

kommer att lyckas. Det är det som händer under tiden som är det väsentliga. Nedan nämns att Tinto har 

reviderat sin första modellupplaga. I den senare versionen har Tinto lagt större vikt vid den betydelse 

som klassrumssituationen har för elevens framgång i studierna. 

Woodley (2004) sätter Tintos modell under luppen och tillkännager att det under senare år har varit 

mycket debatt om applicerbarheten och användbarheten av Tintos modell. Han nämner också att Tinto 

har reviderat sin ursprungliga modell. Den första versionen kom 1975 och den andra reviderade 

versionen kom 1993 (fig.1). Det diskuteras också i vilken utsträckning Tintos modell går att använda 

för studier gjorda på studenter som hoppar av från distansutbildningar. 
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Fig.1                                                                                                                                                        (Tinto 1993, s.114) 

 

Woodley (2004) presenterar två studier gällande avhopp från distansstudier, Sweet och Kember i vilka 

Tintos modell har använts. Både Sweet och Kember får kritik för när data har insamlats. Tintos modell 

är longitudinell och vill komma åt processen bakom beslutet till att studenter hoppar av men Sweet 

samlade in sina data efter kursens slut och Kember (mer om Kembers modell nedan) samlade sina data 

vid endast ett tillfälle under kursens gång. Genom detta tillvägagångssätt har processaspekten 

ignorerats. Woodley: 

 

“In the case of distance learning, Tinto´s model has to be expanded and elaborated in order to take account of the different 

learning environment. For example, the notion of ‘social integration’ has had to be enlarged to acknowledge the greater 

need for individuals to manage their occupational, domestic, personal and social life (i.e. all of those spheres that lie outside 

that of actual study). Social integration in terms of interaction with fellow students, while largely irrelevant for early 

distance education systems, has become of greater interest with the advent of e-communication. Similarly the concept of 

‘academic integration’ continues to evolve. In ODL it has traditionally been transformed into measures of satisfaction with 

the course material. However, although ‘out-of-class’ interactions with the staff who actually produce the course remain 

minimal, the amount of interaction with tutors are increasingly online has become more common and more researchable 

through computer protocols.” (Woodley 2004, s.61) 

 

Kember (1995) har skapat en longitudinell modell för att försöka förutsäga och förklara hur väl vuxna som 

studerar deltid på distans kommer att klara sina studier. Denna modell kan också den fungera som en hjälp 

när institutioner ska utforma en policy för att minska andelen avhopp från erbjudna utbildningar.  Enligt 

Kember har Tinto lagt grunden för hans modell men det som saknas är att den inte är applicerbar på 

distansstuderande vuxna som har andra förpliktelser än studierna att ta hänsyn till. En vuxenstuderande kan 

inte fokusera enbart på studeranderollen utan måste ta hänsyn till arbete, familj och vänner vid sidan av sina 

studier. En heltidsstuderande ungdom kan helt fokusera på studeranderollen. Ofta bor också studenten inom 

universitetsområdet/campusområdet. Tintos modell fokuserar alltför mycket, enligt Kember på livet inom 
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campusområdet och alldeles för lite på den externa miljön i vilken den deltidsstuderande vuxenstudenten i 

huvudsak befinner sig. 

Även Kember framför problemet med att gemensamma registreringsmetoder och mätinstrument saknas när 

det gäller att få fram underlag för studier om orsaker till avhopp från påbörjade studier. Definitioner av 

begreppen drop-out, distansstudier och open learning utgör också ett problem eftersom inga universellt 

vedertagna definitioner finns. Siffrorna för avhopp kan också variera beroende på när siffrorna registreras. I 

början av en kurs kan de, enligt Kember också bli missvisande höga eftersom en del studenter har antagits till 

utbildningar men har valt att aldrig påbörja utbildningen, andra upptäcker efter kort tid att utbildningen inte 

passade och slutar eller byter till en annan utbildning. För att få korrektare siffror om avhoppstalen så väljer 

en del institutioner att låta kursen gå några veckor innan den slutgiltiga registreringen av vilka som är aktiva 

i utbildningen görs. Vissa institutioner erbjuder också en introduktionsperoid/pröva-på- period för att 

studenten ska få möjlighet att känna efter om det är rätt utbildning som påbörjats. 

Att Kember väljer att utgå från Tintos modell från 1975 beror enligt honom själv på att Tintos modell är 

longitudinell och att det är den modell som internationellt har fått mest respekt och acceptans. Det är den 

modell som av forskare har använts mest för att göra empiriska studier kring avhoppsproblematiken. De 

modeller som finns ger också, enligt Kember en alltför förenklad bild av den process och de händelser, som 

efter registreringstillfället för en kurs, äger rum och som bidrar till att elever inte fullföljer en påbörjad 

utbildning. Kember vill med sin modell försöka besvara frågan om vad det är som händer under tiden som 

studierna pågår och hur detta bidrar till fullföljande eller avhopp från påbörjad utbildning. Kember ställer 

inte heller upp på de förklaringar som ges utifrån på förhand förutbestämda faktorer såsom kön, etnicitet, 

studieresultat, socioekonomisk bakgrund etc. med vars hjälp forskare har försökt att förutsäga vilka studenter 

som är predestinerade att misslyckas eller lyckas. Institutionerna spelar också en roll när det gäller elevernas 

studieresultat. Det intressanta blir att försöka se vad det är som, under resans gång, bidrar till avlut eller 

avhopp. 

Eftersom livet på campusområdet knappast har någon relevans för en deltidsstuderande vuxen 

utvecklar Kember sin modell. Kember: 

 

”The model developed defines academic integration to encompass all facets of the student by the institution. This would 

include the study package and mediated lessons, any tutoring by faculty members, and any interaction between student and 

institution whether of an academic or administrative nature. Social integration can then refer to the degree to which the 

student is able to integrate the demands of part-time study with the continuing commitments of work, family and social life. 

These redefined social and academic integration constructs can then be seen as complex variables which impinge upon 

student progress once a course has started.” (Kember 1995, s. 43) 

 

Kembers modell består av fyra huvudkomponenter; den första benämns entry characteristics, den andra 

social integration, den tredje academic integration och  den fjärde outcome. Tre av de fyra 

huvudkomponenterna har subkomponenter. Den första innefattar bl.a. kön, ålder, om man gått i privat 

eller kommunal skola, föräldrarnas utbildningsnivå, civilstånd, anställningsförhållanden. I den andra 
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ingår subkomponenten om den studerande har uppmuntrats att söka utbildningen av någon/några i 

omgivningen. Har arbetsgivaren, familjen eller vänner uppmuntrat en kursansökan? Den tredje 

kategorin innefattar samtliga kontakter mellan institutionen och studenterna oavsett om de är av 

akademisk, administrativ eller social karaktär. Till de fyra huvudkomponenterna lägger Kember 

ytterligare delar; external attribution, academic incompatibility, GPA (Grade Point Average) och 

cost/benefit equation. Genom att sammanfoga de olika delarna skapar Kember följande modell: 

 

 

 
 Fig.2   The full model of student progress 

                                                                                                                           (Kember (1995 s.55, s.64) 

 

I kategorin “external attribution” ingår faktorer som otillräckligt med tid för studier, oförutsedda 

händelser och distraktion/störande inslag.                        

 Kember började sitt arbete med att uppdatera sig om det aktuella forskningsläget inom det aktuella 

forskningsområdet. Han ställde sig frågan om det fanns någon befintlig teori eller modell som förklarar 

varför distansstuderande vuxna ej fullföljer påbörjade studier. Efter den teoretiska genomgången 

påbörjade Kember arbetet med att utveckla en modell applicerbar på det breda utbudet av 

distansutbildningar för deltidsstuderande vuxna. Insamlade data användes i, av Kember, utarbetade 

preliminära modeller.(Kember ger en utförlig beskrivning av hur han har gått tillväga för att skapa sin 

modell i fig.2) För att nå sitt syfte fick Kember också genomföra egna forskningsprojekt spridda över 

ett flertal år. 
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När Kember utarbetade modellen använde han sig av forskningsresultat från i huvudsak Australien, 

Papua Nya  Guinea och  Storbritannien inkl. Hong Kong. Insamlade data var av både kvantitativ och 

kvalitativ art. Modellen kom att få ett positivt och ett negativt spår. I modellen (fig.2) representerar den 

övre delen av modellen det positiva spåret och den nedre halvan det negativa spåret. Modellen visar 

också att den studerande periodvis också gör en kostnads- och fördelsanalysanalys i syfte att fastställa 

om studierna är fördelaktiga eller ej. Resultatet av en dylik analys, Kember: 

 

  ” […]can result in either dropping-out or continuing study. If the latter, a recycling loop leads to another passage through 

the cycle, usually with the characteristics and variables somewhat changed. If the results of the cost/benefit analyses 

continue to show positive benefits a student will eventually complete the course.” (Kember 1995, s.55) 

 

Genom att omtolka resultaten från befintliga och insamlade data kunde Kember få dessa att passa in i 

den slutgiltiga versionen av sin modell. Kember genomför slutligen två separata kvantitativa tester av 

den modell som han har skapat. Det frågeformulär som användes bestod av inledande frågor om 

uppgifter om den studerande vid inskrivningstillfället s.k. bakgrundsvariabler. Den andra delen av 

enkäten bestod av påståenden med fem svarsalternativ utifrån en Likertskala, som de tillfrågade hade 

att ta ställning till. 

Kember hade ambitionen att skapa en generell modell applicerbar på det vida utbud av 

distansutbildningar som erbjuds. Lyckades Kember i sin ambition? Ger Kembers modell svar på varför 

distansstuderande vuxna inte fullföljer sina studier?  

Resultatet av Kembers forskning och arbete visar bl.a. att bakgrundsfaktorer som kön, ålder, 

utbildningsbakgrund etc. inte har någon större betydelse för hur väl en vuxen som studerar deltid på 

distans lyckas i sina studier. Däremot har de betydelse för hur väl den studerande lyckas med den 

akademiska och sociala integrationen. Vad som spelar större roll är hur väl den studerande lyckas med 

att förena studeranderollen med övriga roller vilka inte kan överges bara för att studier har påbörjats. 

Tidsbristen är en betydande orsak till att studenter väljer att sluta. Kember visar också i sitt arbete att 

studenter som får stöd och uppmuntran från arbetsgivare, familj och vänner lyckas bättre med sina 

studier. Om den studerande får möjlighet att studera viss del av sin arbetstid, använda arbetsplatsen för 

studier för att få den lugn och ro som krävs, ökar förutsättningarna att slutföra påbörjade utbildningar. 

Om genomförd utbildning kommer att ge belöningar i form av t.ex. bonusar ökar också motivationen 

att fullfölja studierna. Annat som kan leda till avhopp är förändrade anställningsvillkor. 

Distansutbildningar är oftast utsträckta i tiden och arbete och anställningar kan förändras och påbörjade 

utbildningar måste avbrytas. En ytterligare orsak till avhopp som uppges är att någon i familjen har 

drabbats av ohälsa. Den studerandes inre och yttre motivation spelar också roll. Den yttre är den 

motivation som skapas genom att genomgången utbildning kommer att leda till bättre 

karriärmöjligheter, löneökningar etc. vilket berörts ovan. Den inre motivationen kännetecknas av lusten 

att lära för att den kurs som valts upplevs som personlighetsutvecklande. Hur den studerande tar sig an 
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litteratur och annat kursinnehåll är också avgörande för utgången av studierna. En studerande som 

ägnar sig åt ytinlärning har sämre förutsättningar att genomleva kursen än den student som söker 

sammanhang och förståelse. 

Kember konstaterar, efter de två kvantitativa testerna av sin modell, bl.a. följande: 

 

”Two discrete quantitative tests have confirmed a model developed from a wide range of qualitative data adds markedly to 

the credibility of the model. The model can, with reasonable confidence, be used to make predictions and derive 

implications for practise.”  (Kember 1995, s.155) 

  

Vid min litteraturgenomgång fann jag bl.a. en svensk studie med anknytning till mitt 

forskningsområde. En D-uppsats av Thunström & Åkerström (2003). Syftet med studien är att få svar 

på vilka faktorer som dominerar när det gäller studerandes avhopp från distansstudier, vilka faktorer de 

studerande anger som avgörande när det gäller att inte fullfölja kursen samt hur mycket förkunskaper i 

datorhantering och distanserfarenheter påverkar avhoppen. Undersökningen genomfördes som en 

kvantitativ studie m.h.a. postenkäter. Enkäten skickades ut i april 2002 till 65 stycken personer. 41 

personer besvarade enkäten, 35 kvinnor och sex män. Nästan hälften av de responderande återfanns i 

åldersgruppen 20-30 år. 

Faktorer som bidrar till avhopp delades in i fyra områden, teknik, pedagogik, individrelaterat och 

kommunikativt. 

Resultatet av enkäten visar att tidsbrist är den dominerande orsaken till avhopp från 

distansutbildningen., familjesituationen var också av betydelse. 

Thunström & Åkerström presenterar i sin litteraturgenomgång studier som gjorts i Sverige, bl.a. Birnik 

& Karlsson vars studie visar att psykosociala faktorer som skilsmässa, dålig ekonomi, sjukdom och 

dödsfall var vanliga förklaringar till avhopp. Andra orsaker som framkom var att kursdeltagarna inte 

klarade det självständiga arbetet, hade bristande disciplin och motivation. En annan studie, i Thunström 

& Åkerström av Forsberg lyfter fram tre variabler som är av betydelse för om studier fullföljs eller ej. 

Dessa är ålder, kön och ämnesområde.  

Två nyligen gjorda enkätstudier av studenter vid Lärarprogrammet vid Linköpings universitet, 

Andersson (2008) och Josefsson & Ottosson (2008), om orsaker till avhopp och inaktivitet från 

magisterutbildningen i pedagogiskt arbete visar att de vanligaste orsakerna till avbrott/avhopp är att 

tiden inte räcker till, familjeförpliktelser, hälsa och arbete (Andersson 2008).  Josefssons & Ottossons 

studie (2008) visar att tidsfaktorn är avgörande för hur väl de antagna till magisterprogrammet lyckas 

med sina studier. Josefsson & Ottosson finner också att bristen på feedback från handledare i 

programmet och problem i kommunikationen studenter emellan leder fram till avhopp från 

utbildningen. 
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3.2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Av ovanstående kan konstateras att det finns en stor mängd internationell forskning kring varför 

studenter inte fullföljer sina utbildningar. Den svenska forskningen är mer begränsad. 

 Den tidiga internationella forskningen intresserade sig för studier utifrån bakgrundsvariabler vid 

inskrivningstillfället. Studier av denna karaktär syftade till att utarbeta modeller och teorier som skulle 

kunna användas för att förutsäga vilken typ av studenter som med stor sannolikhet skulle avbryta sina 

studier. Studenterna kom att etiketteras som mer eller mindre lyckosamma. Trots all forskning av denna 

karaktär har avhoppstalen varit fortsatt höga och behovet av att finna/utarbeta bättre lämpade modeller 

och teorier för att förklara varför studenter inte fullföljer påbörjade utbildningar växte fram. Tinto och 

Kember är ett par av de forskare vars arbeten har resulterat i modeller som försöker sig på att förklara 

den process som leder fram till beslutet att hoppa av eller fortsätta påbörjade studier. Deras modeller 

har testats, risats och rosats av andra forskare (se ovan). Gemensamt för Tinto och Kember är att båda 

betonar vikten av att det som sker efter det att studierna har påbörjats är avgörande för hur utgången av 

studierna blir. Institutionerna kan bidra och underlätta för de studerande att nå sina mål men de externa 

faktorerna; arbete, familj och vänner har en avgörande betydelse förom en påbörjad utbildning fullföljs 

eller inte. En deltidsstuderande vuxen som studerar på distans kan aldrig göra sig fri från de 

förpliktelser som finns innan studierna påbörjades. Studierna är något som kommer till på toppen av det 

andra. Ovan presenterad forskning visar också att bl.a. tidsbrist är en av förklaringarna till varför 

studenter hoppar av från en påbörjad utbildning. 

 

3.2.2. Forskning om avhopp från Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete vid 

Linköpings universitet 

 

Forskning om varför studerande vid Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete väljer att avbryta sina 

studier har påbörjats bl.a. två studier av Andersson (2008) och Josefsson & Ottosson (2008) och nu min 

studie.  

I mitt val av metod, frågeställningar och enkätfrågor har jag inspirerats av de telefonsamtal som jag har 

haft inför pilotstudien och av det som har framkommit vid litteraturgenomgången. Genom det 

sistnämnda hoppas jag kunna knyta mina rön till den befintliga forskningen och därmed sätta mina 

resultat i ett större perspektiv.  

 

Mina frågeställningar (se även avsnitt 1.1.) är: 
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* Vilka är avhopparna, pausarna och tvekarna? 

*Vilka orsaker anger de som valt att hoppa av studierna, vid magisterprogrammet i pedagogiskt arbete, 

för sitt avhopp? 

*Vad skulle kunna få de som valt att hoppa av, att återvända till magisterprogrammet i pedagogiskt 

arbete? 

*Vilka är orsakerna till avbrott i utbildningen? 

*Vad skulle kunna få de som gör ett avbrott att återuppta studierna? 

*Varför sökte de, som valt att hoppa av utbildningen eller som gör ett uppehåll i studierna, 

magisterprogrammet i pedagogiskt arbete? Vilka var deras motiv? 

 

4. METOD 

 

4.1  Val av forskningsmetod 

 

Jag har valt den kvantitativa forskningsmetoden eftersom den, enligt Repstad (2007) lämpar sig väl när 

forskaren vill kunna göra jämförelser i en eller annan form. 

 

4.1.1 Val av datainsamlingsmetod 

 

Jag har valt att använda mig av en postenkät med fasta och öppna svarsalternativ. Enkäten kommer 

därmed att, vilket beskrivs i Patel & Davidson (2003), ha en hög grad av standardisering men både hög 

och låg grad av strukturering, där standardisering gäller frågornas utformning och inbördes ordning och 

struktureringen i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt utifrån sina egna 

erfarenheter och attityder. En större del av enkätinnehållet har utformats som en Likertskala vilket 

innebär att respondenten ska instämma i eller ta avstånd från ett påstående på en femgradig skala. 

Bryman (2004) kallar dessa påståenden för item. Enligt Patel & Davidson är Likertskalan att föredra 

vid mätning av attityder.  Mitt syfte är emellertid inte att mäta attityder utan att komma åt orsakerna till 

att studenter hoppar av, tar paus från eller tvekar inför att fortsätta den påbörjade utbildningen och 

enligt Bryman kan en enkät med Likertskala användas i ett sådant syfte. 

Bryman redogör för enkätens för- och nackdelar. Är det geografiska avståndet stort blir det billigare att 

administrera en enkät både med tanke på den ekonomiska kostnaden och tiden. Det går också snabbare 

att administrera enkäten eftersom ett större utskick kan ske vid en och samma tidpunkt. Nackdelen är 

den tid som kan förflyta mellan utskick och returnerat svar. I de flesta fall måste påminnelser skickas 

ut.  

Den s.k. intervjuareffekten uteblir också vid enkätutskick eftersom det inte förekommer något fysiskt 

möte mellan intervjuaren och respondenten. Respondenten behöver inte anstränga sig för att framstå i 
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så god dager som möjligt inför frågeställaren. När så sker kallas fenomenet för social önskvärdhet. En 

enkät kan också lättare anpassas efter respondenternas behov eftersom de väljer tidpunkt själv för när 

de vill besvara enkäten, om de nu väljer att besvara den. De nackdelar som blir uppenbara är att 

respondenten inte kan få hjälp av frågeställaren om funderingar kring enkätens innehåll uppstår. Detta 

ställer krav på den som utformar enkäten att göra den så tydlig som möjligt. Frågeställaren kan inte 

heller ställa några uppföljningsfrågor för att få respondenten att fördjupa sina svar. Att enkäten inte 

innehåller alltför många irrelevanta frågor är också viktigt eftersom respondenten kan bli uttråkad och 

skicka enkäten till papperskorgen. Alltför många öppna frågor kan också föranleda ett större 

enkätbortfall eftersom respondenter allmänt vill skriva så lite som möjligt. Vid en enkät så kan 

respondenten också se hela enkäten vilket kan innebära problem för frågeställaren om denne har tänkt 

sig att frågorna ska besvaras i en viss ordning. Frågeställaren kan inte heller vara helt säker på att det är 

avsedd person som besvarar enkäten. Respondenten kan också låta sig påverkas av personer i 

omgivningen. Inte heller kan forskaren samla in tilläggsinformation som t.ex. noteringar om den miljö i 

vilken intervjun sker. Forskaren kanske inte heller kan ställa så många frågor som det var tänkt 

eftersom respondenterna tröttnar fort. Alltför omfattande enkäter ökar risken för bortfall. Har 

respondenterna problem med språket eller skriv- och lässvårigheter så ökar också risken för 

felaktigheter och bortfall. Risken att enkäter som bara delvis har besvarats inkommer är stor eftersom 

ingen finns på plats för att kontrollera att samtliga frågor besvaras.  

Vid postenkäter är bortfallsproblemet aktuellt. Bryman hänvisar till Mangiones kategorisering av 

svarsalternativen när det gäller andelen besvarade enkäter. Den sker på följande sätt: 

 

”Över 85 %      utmärkt 
  70-85 %          bra 
  60-70 %          acceptabelt 
  50-60 %          knappt godkänt 

  Under 50 %     oacceptabelt”      (Bryman 2004, s.148) 
 

För att minska bortfallet vid enkäter, vilket är viktigt att göra ur validitetssynpunkt, föreslår Bryman: 

 

”* Utforma ett bra introduktionsbrev som förklarar syftet med undersökningen, varför den är viktig och hur respondenterna 

har valts ut […] berätta om man får ekonomiskt stöd från något forskningsråd eller företag… utlova att svaren behandlas 

konfidentiellt[…] 

*[…] innehålla ett frankerat svarskuvert […] eller […] svarsporto. 

*[…] se till att man vet vilka individer som inte besvarat enkäten för att kunna skicka […] påminnelser […] viktigt - 

påminnelser fungerar![...] 

*Tydliga instruktioner och en attraktiv layout […] 

*[…]  se till att enkätformuläret inte blir tjockare än nödvändigt […] 

*[…]  börja med frågor som kan tänkas vara av intresse för respondenterna […] 

*[…] så få öppna frågor som möjligt […] 

*[…] erbjuda pengar, lotter eller biobiljetter som ersättning för att man besvarar (och skickar in) en enkät […]  positiva 

effekter för svarsprocenten [...]” (Bryman 2004, s.149f) 



 30 

 

I likhet med Bryman (2004) betonar Patel & Davidson(2003)också hur viktigt det är att det brev som 

medföljer enkäten, det s.k. missivet, innehåller tydlig och korrekt utformad information eftersom de 

som får del av enkäten oftast är utvalda och därför inte per automatik är motiverade att besvara 

enkäten. Av missivet ska tydligt framgå syftet med enkäten och varför det är viktigt att den tillfrågade 

besvarar enkäten. Patel & Davidson:  

 

”Vi måste alltså förlita oss på att vi motiverar personen enbart genom innehållet i missivet.” (Patel & Davidson 2003, 

s.71) 

 

Mitt missiv återfinns i bilaga 2. 

 

Bryman (2004)tipsar också om hur en enkät bör utformas. Den ska inte vara för tät, den ska ha en 

tydlig presentation, svarsalternativen på slutna frågor ska utformas på samma sätt, instruktionerna om 

hur svarandet ska gå till ska vara tydliga och fråga och svarsalternativ ska hållas samman. 

Om man ska använda sig av öppna eller slutna frågor är en av de viktigaste frågeställningarna för 

många forskare, enligt Bryman. Båda typerna har sina för- och nackdelar. Fördelarna med de öppna 

frågorna är att respondenterna kan svara med sina egna ord, de lämnar utrymme för ovanliga eller 

oförutsedda svar eller reaktioner, de leder inte respondenternas tankar i en viss riktning, möjliggör för 

forskaren att bli insatt i teman som denne inte är så bekant med samt hjälper forskaren att formulera 

fasta svarsalternativ. 

Nackdelarna med öppna frågor är att de är tidsödande för den som genomför enkäten, svaren måste 

kodas vilket tar tid, om kodningen sker i efterhand s.k. post-coding finns risken att svaren kodas på 

olika sätt och därigenom skapas ett mätfel och därmed också en bristande validitet. Öppna frågor 

kräver också mer av respondenterna.  

När det gäller slutna frågor så är för- och nackdelarna liknande de som gäller för öppna frågor, enligt 

Bryman. Ytterligare fördelar som lyfts fram är att svaren är lättare att bearbeta, jämförbarheten i svaren 

ökar, innebörden av en viss fråga klargörs för respondenten, de är lättare att ställa men också lättare att 

besvara och risken för variationer i svaren minskar. De ytterligare nackdelar som nämns är att det finns 

ett stort mått av spontanitet i respondenternas svar, det kan vara svårt att få de olika svarsalternativ som 

presenteras att vara ömsesidigt uteslutande, det kan vara svårt att få uttömmande svarsalternativ, 

respondenterna tolkar svarsalternativen olika, svaren kan irritera respondenten om de inte finner ett 

passande svarsalternativ och ett stort antal frågor kan bidra till ett bristande engagemang från 

respondenten. 

 

Avslutningsvis ger Bryman (2004) generella tumregler som forskaren kan använda sig av när frågorna 

ska utformas. Tumreglerna är; ha alltid undersökningens syfte och frågeställning i åtanke, undvik 
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mångtydiga och oklara termer, undvik långa frågor, undvik dubbla frågor, undvik mycket generella 

frågor, se upp för ledande frågor, undvik flertydiga frågor, undvik frågor som innehåller negationer, 

undvik tekniska uttryck, förvissa dig om att respondenterna har den kunskap som krävs för att kunna 

besvara frågorna, se till att det alltid finns en överensstämmelse mellan en sluten fråga och de 

svarsalternativ som utformats och glöm inte bort att människor förmåga att minnas varierar. 

Bryman (2004) och Patel & Davidson (2003)betonar båda vikten av att göra en pilotstudie innan den 

egentliga enkätundersökningen påbörjas. Syftet med en pilotstudie är att säkerställa att 

undersökningsfrågorna fungerar så som forskaren har tänkt sig. Ett annat viktigt syfte är att bidra till att 

undersökningen i sin helhet blir bra. 

Min enkät återfinns i bilaga 1. 

 

4.2. Urval 

Jag har använt mig av den urvalsteknik som Bryman (2004) benämner icke-sannolikhetsurval. Det är 

en urvalsteknik som innebär att vissa enheter i en population har större chans att komma med i urvalet. 

Mitt urval utgick från de listor som jag fick mig tillhanda av Rigmor Sternö vid Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande, IBL, vid Linköpings Universitet, LiU. 

Listorna visade vilka personer som var registrerade på programmet t.o.m. 2007-12-05 samt vilka, av 

dem som var registrerade, som hade uppvisat studieresultat på den första obligatoriska tiopoängskursen 

i forskningsmetodik.  

Antalet registrerade t.o.m. 2007-12-05 var 331 stycken. Av dessa hade 33 stycken 

(9,9 %) anmält avbrott till IBL, 130 stycken (39,2 %) uppvisade resultat och var fortfarande aktiva i 

programmet och 168 stycken (50,7 %) hade inte några uppvisade resultat men inte heller meddelat IBL 

om att de gjort uppehåll eller hoppat av från utbildningen. Det är den sistnämnda gruppen som jag har 

inriktat min studie på. 

Jag har valt att avgränsa mig till de studerande som har postadress Norrköping, Kolmården, 

Skärblacka, Svärtinge, Söderköping, Åby eller Linköping. Detta urval gav 65 personer till vilka min 

enkät kunde sändas. Inledningsvis var min avsikt att involvera samtliga 168 men eftersom ett 

enkätutskick innebär en icke oansenlig kostnad så valde jag att begränsa min studie. Att jag också kom 

att avgränsa urvalet geografiskt beror på att ett flertal av de tillfrågade då, förmodligen, jobbar hos 

samma arbetsgivare som jag.  

 

4.3. Analysmetod 

 

För att möjliggöra för min studie att sättas in i ett större perspektiv är det viktigt att insamlade data 

bearbetas så att de blir möjliga att komparera. För detta syfte lämpar sig den kvantitativa dataanalysen.  
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Ett ytterligare skäl för att bearbeta data efter denna metod är att jag vill kunna göra inbördes 

komparationer av insamlade data.   

Ett ytterligare argument för att använda sig av en kvantitativ dataanalysmetod är att enstaka händelser 

och skenbart små detaljer inte kommer att tillmätas mycket stor vikt, Thurén (2007). 

Mina data består av olika typer av variabler. Bryman (2004) delar in data i fyra kategorier; 

intervall/kvotvariabler, ordinalvariabler, nominalvariabler/kategorivariabler och dikotoma variabler. I 

den enkät som utgör underlag för insamlade data finns samtliga variabler representerade.  

Jag har också tillämpat det Bryman benämner univariat analys vilken innebär att en variabel i taget 

analyseras. 

Insamlade data är inte ett resultat av en tidsföljdsundersökning (även kallade synkrona, diakrona eller 

longitudinella studier) eftersom data endast har insamlats vid ett tillfälle. Min undersökning är en s.k. 

surveyundersökning eftersom den syftar till att försöka förklara orsaker som ligger bakom ett beslut, 

Svenning (2003).  

Bryman (2004) betonar vikten av att den som genomför en undersökning, vars syfte är att samla in 

data, lämpade för en kvantitativ dataanalysteknik, också bekantar sig med något slag av 

statistikprogram. Jag har haft tillgång till ett enkätbearbetningsprogram av Jonas & Lars-Eric Björk, 

Natur & Kultur, ver.96-12-21.  

Inför mitt analysarbete oroades jag över hur jag skulle hantera ett ev. internt bortfall dvs. att 

respondenter inte har valt att besvara en eller flera frågor, Bryman (2004). Min oro var obefogad då det 

kom att visa sig att det interna bortfallet var försumbart. 

Vid en resultatpresentation är det också viktigt med en variation i hur kvantitativa data beskrivs. Då 

min analys har varit en univariat analys lämpar sig frekvenstabeller och olika typer av diagram väl, 

Bryman (2004). För att underlätta för läsaren har jag valt att redovisa m.h.a. tabeller. 

De öppna frågorna redovisas med av mig gjorda kategoriseringar. I min kategorisering har jag 

inspirerats av den ovan redovisade bakgrundslitteraturen, bl.a. Garland i Yukselturk & Inan (2006) se 

vidare avsnitt 3.2.. För att ett motiv ska kategoriseras som t.ex. yrkesrelaterat så måste det uttryckas 

tydligt av den tillfrågade och inte lämna utrymme för tvetydighet. Samma resonemang gäller vid den 

kategorisering av svaren som jag gör i avsnitt 5.4. 

 

4.4. Forskningsetiska principer 

 

Vid all forskning är det viktigt att utgå från de fyra forskningsetiska kraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, antagna av 

Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, Vetenskapsrådet (2001). Jag har under 

hela min arbetsprocess nogsamt beaktat dessa krav. Vid utskicket av min enkät har jag i ett följebrev ett 

s.k. missiv redogjort för syftet med min undersökning, vem jag är och hur insamlade data kommer att 
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behandlas. Att skydda deltagande personers integritet, konfidentialitetskravet, har beaktats genom att 

det första enkätutskicket har varit konfidentiellt och det andra anonymt. Att behandla ett första utskick 

konfidentiellt är en förutsättning för att kunna genomföra ett andra utskick om det skulle visa sig 

nödvändigt p.g.a. för låg respons. Samtyckeskravet uppfylls om den tillfrågade väljer att inte besvara 

eller besvara enkäten. Nyttjandekravet tillgodoses då jag tydligt, i missivet, betonar att ingen annan än 

jag kommer att ha rätt till insamlade data utan att detta enkom är avsett för min egen forskning. 

 

 

4.5. Validitet, replikation och validitet 

 

När samhällsvetenskapliga undersökningar ska bedömas är de viktigaste principerna för denna 

bedömning, enligt Bryman (2004) de tre kriterierna reliabilitet, replikation och validitet.  

Kan min undersökning upprepas av andra forskare, blir resultaten vid en sådan upprepning 

överensstämmande med de resultat jag erhållit anses undersökningen ha en hög reliabilitet och 

replikerbarhet. Har jag dessutom lyckats generera hållbara/logiska slutsatser i min undersökning så 

anses den också uppvisa hög validitet.   

 

4.6. Genomförande av enkätstudien 

 

Jag kontaktade administratör Rigmor Sternö, IBL/LiU under senare delen av höstterminen 2007 för att 

be om aktuella listor över registrerade studenter vid magisterutbildningen i pedagogiskt arbete vid LiU. 

Listorna sändes till mig per brev. De som hade anmält avbrott från utbildningen till institutionen var 

markerade med ett ”A”.  

I februari 2008 började jag att ringa till de personer som enligt listan hade anmält avbrott till 

institutionen, för att förhöra mig om, om de kunde tänka sig att delta i en elektronisk enkät om orsaker 

till avhopp/avbrott från distansstudierna i pedagogiskt arbete. De som kunde tänka sig detta kunde i 

samband med samtalet också lämna ifrån sig sin aktuella e-postadress. Min ambition var att ringa 

samtliga 331 personer på de listor som jag hade fått mig tillhanda, för att genomföra en e-postenkät till 

samtliga personer på dem. Det dröjde inte länge förrän jag insåg att en dylik ambition var orealistisk ur 

tidssynpunkt. Jag bestämde mig då för att avgränsa enkäten, se ovan, och också sända den som en 

traditionell postenkät. Att uppdatera adresser via internet var betydligt smidigare, enklare och 

framförallt snabbare.  

Det inledande uppringningsarbetet var dock inte bortkastat eftersom jag hade haft en del givande 

samtal med personer som hade meddelat avbrott från studierna till institutionen. Jag hade i samtalet 

kunnat fråga dem om orsaker till avbrottet/avhoppet vilka sedan kom att utgöra underlag för en del av 

de påståenden som jag har med i den enkät som jag utarbetade, se bilaga 1. Jag fick också personernas 
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aktuella e-postadresser till vilka jag senare kunde skicka den första enkätversionen (den kom senare att 

visa sig bli den enda versionen). Detta blev min pilotstudie. Resultatet av denna blev mycket positiv! 

Samtliga fem pilotrespondenter var positiva och ansåg enkäten väl fylla sitt syfte. Jag behövde, enligt 

dem, inte vidta några förändringar i enkäten. Den var tydlig och bra, enligt mina testpersoner! 

I mars 2008 gjorde jag mitt första enkätutskick till de 65 personer som ingick i min urvalsgrupp. Jag 

skickade med ett s.k. missiv (bilaga 2), i vilket jag bl.a. presenterade mig själv, mitt syfte med enkäten 

och hur inkomna svar skulle behandlas. Jag angav också när jag senast ville ha enkäten returnerad. 

Missivet avslutades med tydliga uppgifter om hur jag skulle kunna nås om funderingar kring enkätens 

innehåll skulle uppstå. 

Efter utgången av angiven returtid avvaktade jag ytterligare någon vecka. Jag sökte upp Leif Mideklint 

vid IBL, LiU i början av april -08 för att hämta inkomna enkätreturer. Responsen blev dessvärre inte 

tillräcklig varför jag gjorde ett andra utskick. Den här gången skickade jag också med en liten 

chokladbit och en penna. När jag återvände till LiU för att hämta retursvaren på det andra utskicket 

visade sig responsen lysande. Svarsfrekvensen för de båda utskicken blev 54 stycken eller 83 %. Jag 

kände mig helnöjd! 

När inkomna enkätsvar skulle registreras valde jag att använda mig av ett enkätprogram från Natur & 

Kultur. Bortfallet blev 22 %. Orsaker till bortfall har presenterats ovan.  

I maj 2008 var registreringen av enkätsvaren klar och analys av data kunde påbörjas. 

 

4.7.  Definition av avhoppare, pausare och tvekare 

 

Av de personer vars enkätsvar jag har använt mig av i min studie utkristalliserades tre grupper. Den 

största gruppen består av dem som inte har för avsikt att återvända till studierna utan som har valt att 

sluta helt dvs. att hoppa av från programmet. Dessa benämner jag avhoppare. Den näst största gruppen 

är de som har för avsikt att fortsätta men som för stunden tar en paus/gör ett avbrott från/i studierna. 

Jag kallar dessa pausare. Den tredje och minsta gruppen är de som inte har bestämt sig för att sluta men 

som inte heller, vid tidpunkten för studien, är aktiva i utbildningen. Dessa kallar jag för tvekare. 

 

 5. RESULTATREDOVISNING 

 

Min enkät sändes ut till 65 stycken som i IBL:s register , vilken är den institution som ansvarar för 

magisterutbildningen i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, är registrerade som inaktiva. De 

är registrerade på kursen men har inte uppvisat några studieresultat.  

Svarsfrekvensen blev 54 stycken eller 83 %. Av dessa föll 22 % bort. Anledningar till bortfallet var att 

man inte kunde erinra sig att man någonsin hade sökt magisterutbildningen i pedagogiskt arbete, att 

man var felregistrerad, att man inte alls var inaktiv utan i full gång med uppsatsarbetet, att man hade 
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återupptagit studierna men nu med bibehållen lön från arbetsgivaren (Forskarskolan inom Linköpings 

och Norrköpings kommuner) eller att man aldrig hade påbörjat sina studier vid magisterprogrammet. 

Eftersom listorna från institutionen, IBL, inte gav besked om vilken typ av avbrott som resulterade i 

inaktivitet hos de studerande, så blev en av de inledande enkätfrågorna om respondenten hade valt att 

helt sluta med sina studier eller bara tagit en paus från studierna. Svaren respondenterna gav resulterade 

i tre subgrupper vilka jag kallar avhoppare, pausare och tvekare (se avsnitt 4.7.). Avhopparna utgör 

42,59 % och har inte för avsikt att återuppta studierna på magisterprogrammet i pedagogiskt arbete. 

Pausarna gör ett uppehåll men har för avsikt att återuppta studierna vid magisterprogrammet. De 

utgör 24 % av respondentgruppen. Den tredje gruppen, tvekarna utgör 11,11 % och de som tillhör 

denna grupp har inte bestämt sig för om de kommer att återuppta studierna eller avbryta dem helt. 

Jag väljer att redovisa resultaten för de tre grupperna parallellt, vilket underlättar en jämförelse av 

resultaten. 

Jag redovisar resultaten m.h.a. tabeller och löpande text. Resultaten redovisas i procenttal, för att 

underlätta en jämförelse mellan subgrupperna, avhoppare, pausare och tvekare. 

De öppna frågorna kommer att redovisas i av mig skapade kategorier (se bl.a. avsnitt 4.3) med 

citatexempel, från dem som besvarat enkäten. 

 

5.1. Redovisning av bakgrundsvariabler 

 

Redovisningen av bakgrundsvariablerna kön, ålder, arbetsgivare vid ansökningstillfället, 

yrke/befattning vid ansökningstillfället, antalet år i yrket/befattningen vid tidpunkten för ansökan samt 

antagningsår till utbildningen görs för att kunna besvara frågeställningen: Vilka är avhopparna, 

pausarna och tvekarna?. Bakgrundsvariablerna redovisas i samma ordning som de kommer i 

postenkäten. 

Aktuell bakgrundsvariabel skrivs med kursiverade fetstilta versaler och åtföljs av svarsfrekvens för de 

olika grupperna (avhoppare, pausare och tvekare). Resultaten för de olika svarsalternativen redovisas i 

procent (%). Resultatredovisningen sker i löpande text. 

 

KÖN: 

 I samtliga grupper har samtliga besvarat frågan. 

 I samtliga subgrupper dominerar kvinnorna. Andelen män i gruppen avhoppare är ca 40 % och i 

övriga grupper drygt 15  %.  

 

ÅLDER: 

I samtliga grupper har samtliga besvarat frågan. 



 36 

 I gruppen avhoppare är största andelen 40-44 år, 26,1 %, följt av 50-54 år och 45-49 år. Ingen är äldre 

än 65 år. I gruppen pausare är åldersintervallet 40-44 störst med 30,8 % följt av åldersintervallet 35-39 

år och 50-54 år+60-64 år med 15,4 % vardera. Inte heller någon i denna grupp är äldre än 65 år. I 

gruppen tvekare är den största andelen mellan 50-54 år, 50 %, följt av 40-44 åringar och 35-39-åringar. 

Inte i någon av grupperna finns någon som är yngre än 30 år. 

 

ARBETSGIVARE VID KURSANSÖKAN:  

I samtliga grupper har samtliga besvarat frågan. 

 Den största arbetsgivaren för gruppen avhoppare är kommunen, 78,3 %, följt av staten, 13 % och 

privat/annan med 4,3 % vardera. Ingen har Landstinget som arbetsgivare. Även i gruppen pausare är 

kommunen den största arbetsgivaren med 61,5 % följt av privat 23,1 % och Landstinget + staten med 

7,7 % vardera. Ingen uppger ”Annan” som arbetsgivare. För gruppen tvekare dominerar också 

kommunen, 83,3 % följt av ”Privat” med 16,7 %. Ingen i denna grupp uppger Landstinget, staten eller 

annan som arbetsgivare vid ansökningstillfället. Gemensamt för de tre grupperna är att kommunen är 

den överlägset största arbetsgivaren vid tidpunkten för ansökan. 

 

 

YRKE/BEFATTNING VID TIDPUNKTEN FÖR ANSÖKAN: 

Frågan var öppen och möjliggjorde därmed en efterkonstruktion av yrkes/befattningsgrupper. Den 

befattning som har fått en bredare definition är lärare. I enkätsvaren har respondenterna angivit det 

bredare begreppet lärare men också mer specificerade lärarkategorier som t.ex. speciallärare, 

ämneslärare, universitetslärare. För att begränsa de olika yrkeskategorierna har jag valt att sammanföra 

samtliga lärarkategorier till en gemensam grupp benämnd lärare.  

 

I gruppen avhoppare har en person ej besvarat frågan, i övriga två har samtliga besvarat frågan. 95,7 % 

av respondenterna i gruppen avhoppare uppger lärare och 4,3 % förskollärare. En har ej besvarat 

frågan. I gruppen pausare är följande yrken/befattningar representerade; lärare, 76,9 % samt 

förskollärare, SYV och skolledare med 7,7 % vardera. Tvekarna representeras av lärare, 83,3 % och 

förskollärare 16,7 %. Gemensamt för de tre grupperna är att yrkesgruppen lärare dominerar.  

 

ANTAL ÅR I YRKET/BEFATTNINGEN VID ANSÖKNINGSTILLFÄLLET: 

 En person har inte besvarat frågan i gruppen avhoppare, samtliga har besvarat frågan i de övriga 

grupperna. 

 I gruppen pausare har den största andelen haft yrket/befattningen i 4-6 år, 27,3 %, följt av 7-9 år, 13,6 

% och 10-12 år också 13,6 %. Ingen har mer än 36 år i yrket. I gruppen pausare uppger 23,1 % 7-9 år i 

yrket/befattningen, 15,4 % vardera i intervallerna 4-6 år, 10-12 år, 13-15 år och 19-21 år. Ingen i 

gruppen uppger att de varit längre i yrket/befattningen än 21 år. I gruppen tvekare uppger 33,3 % 19-21 
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år i yrket/befattningen, 7-9 år, 10-12 år, 22-24 år och 25-27 år representeras av en andel av 16,7 % 

vardera. Ingen i gruppen uppger att de har innehaft yrket/befattningen längre än 27 år. Ingen i gruppen 

har heller haft yrket/befattningen kortare tid än sex år. 

 

ANTAGNINGSÅR: 

 Två i personer i gruppen pausare har inte besvarat frågan. I de övriga två grupperna har samtliga 

tillfrågade besvarat fråga.  

I gruppen avhoppare uppger 43,5 % att de inte minns eller är osäkra på vilket år de har antagits till 

utbildningen, 13 % uppger att de antogs 2005 och 13 % uppger 2006. Ingen uppger 2002 som 

antagningsår. I gruppen pausare uppger 36,4 % 2006 som antagningsår, 27,3 % uppger att de är osäkra 

eller inte minns vilket år de blev antagna och 18,2 % uppger 2003. Ingen uppger att de har blivit 

antagna till utbildningen före 2003 eller senare än 2006. I gruppen tvekare uppger sig 66,6 % vara 

osäkra på eller inte komma ihåg vilket år de antagits, 16,7 % anger 2003 och 16,7 % uppger 2006. 

Ingen uppger sig ha blivit antagen tidigare än år 2003 eller senare än år 2006. Ingen antogs heller till 

åren 2004 och 2005.  

 

 

5.2. Redovisning av den öppna frågan: ”Vad fick Dig att söka utbildningen?” 

 

Svaren har givit underlag för en kategorisering (se avsnitt 4.3.). Aktuella kategorier är personrelaterade 

motiv, yrkesrelaterade motiv, fritidsrelaterade motiv och tidsrelaterade motiv. Hur de olika grupperna 

har svarat redovisas i tabellform (tabellerna 1-4) med exemplifierande citat från respektive grupp. Hur 

många som har valt att besvara frågan, inom varje grupp, presenteras inledningsvis. 

På frågan ”Vad fick Dig att söka utbildningen?” svarade drygt 91,3 % av avhopparna, 100 % av 

pausarna och 100 % av tvekarna. Respondenterna i de olika subgrupperna har uppgett ett och/eller flera 

motiv till varför utbildningen har sökts. Samtliga grupper har flertalet av kategorierna representerade.  
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Tabell 1: Personrelaterade motiv till att söka utbildningen  

 

Avhoppare                             Pausare                                Tvekare 
 
”Ville kanske vidareutveckla mig på 
något sätt” 
”Vidga vyerna” 
”Lust att gå vidare” 
”Egen forskning” 
”Nyfikenhet” 
”Lust” 
”Utmaning” 
”Kul att plugga” 
”Allmänt intresse” 
”Jag ville ta ut en magisterexamen i 
pedagogiskt arbete” 
”Var sugen på att fylla på med lite nya 
kunskaper” 
”Skriva D-uppsats” 
”Behövde fräscha upp mitt 
uppsatsskrivande, träna mer modern 
metod” 
 

 
”Stort skolutvecklingsintresse” 
”Tidigare studier hade givit mersmak” 
”Det kändes intressant att få möjlighet 
att ’djuploda’ inom ett pedagogiskt 
område” 
”Få större kunskap om grundläggande 
forskningsarbete” 
”Ville förkovra mig i den senaste 
pedagogiska forskningen” 
”Fördjupa mina kunskaper” 
”Uppmuntran från lärare på 
universitetskursen jag då läste” 
”Jag ville fortsätta på D-nivå” 
”Jag ville ha en magisterexamen” 
”Intresse för analys” 
”Få ett metaperspektiv på pedagogik” 
 

 
”Utmaning när jag efter 20 år som 
lärare börjar få rutin på arbetet” 
”Ville fördjupa mina kunskaper” 
”Utveckla nya kunskaper” 
”Ville lära mig mer om pedagogik” 
”Ville fortsätta studera efter 
vuxenutbildningskursen till 
vuxenlärare” 
”Ev. forska” 
 
 

 
 
 
Tabell 2: Yrkesrelaterade motiv till att söka utbildningen 
 
Avhoppare                               Pausare                                 Tvekare 
 
”Utvecklas i yrkesrollen” 
”Öka min kompetens” 
”Fortbildning på jobbet” 
”Vi fick uppmuntran från arbetsgivaren” 
”Meriterande” 
”Vidareutveckling i yrket” 
Möjlig karriärväg” 
”Lönelyft” 
”Sätta mina erfarenheter i relation till 
teorierna kring utbildning” 
”Behov av fortbildning” 
 
 

 
”Skolchefen var för pedagogisk 
utveckling” 
”Nya impulser breddning av min 
kompetens” 
”En möjlighet att utveckla mig inom 
yrket” 
”Intressant med mer teori efter några år 
inom yrket eftersom man då ser på 
detta annorlunda jämfört med under 
grundutbildningen” 
”‘Lyfta’ blicken från vardagliga 
arbetsuppgifter” 
 

 
”Att kliva upp ett steg i karriären” 
”Få bättre lön” 
”Att få använda mina erfarenheter 
som lärare” 
”Önskar egen utveckling inom 
yrkets ramar” 

 
 
 
 
 
Tabell 3: Fritidsrelaterade motiv till att söka utbildningen 
 
Avhoppare                            Pausare                                       Tvekare 

 
 
 
 

 
 
 
Tabell 4: Tidsrelaterade motiv till att söka utbildningen 
 
Avhoppare                             Pausare                                     Tvekare          
 
”Distansutbildning verkade som ett bra 
alternativ när man hade småbarn” 
”Denna utbildning kunde fungera bra 
parallellt med mitt heltidsjobb” 
 

 
”Distansformen” 
”Kvartsfart” 
”Tid för reflektion över min yrkesroll” 

 
- 

 

 
”Något vettigt att göra på fritiden” 
 

 
- 

 
- 
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5.3. Redovisning av orsakerna till varför den studerande har valt att göra ett 

studieuppehåll eller sluta utbildningen 

 

Samtliga påståenden i enkäten redovisas. De presenteras i samma ordning som i utskickad enkät. 

Redovisningen av resultaten sker m.h.a. tabellerna 5-33. 

Varje påstående kursiveras inom citationstecken och åtföljs av hur många inom respektive svarsgrupp 

(avhoppare, pausare och tvekare) som har tagit/ej tagit ställning till påståendet. Vilket ställningstagande 

(instämmer helt, instämmer delvis, tveksam, tar delvis avstånd från och tar helt avstånd från) de 

tillfrågade gör redovisas i procent (%).  

 

Tabell 5: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag inte fann den            

                tillräckligt stimulerande!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
 2                9,1 
 9              40,9 
 0                0,0 
 3              13,6 
 8              36,4 
 
22              100 
   1              4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  0                0,0 
  3              23,1 
  3              23,1 
  1                7,7 
  6              46,2 
 
13               100 
  0                0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  1             16,7 
  0               0,0 
  0               0,0 
  0               0,0 
  5             83,3 
 
  6              100 
  0               0,0 

 

I gruppen avhoppare har en person ej tagit ställning i påståendet i övriga två har samtliga tagit ställning.  

I gruppen avhoppare uppger 9,1 % att de instämmer helt i påståendet. I pausgruppen är motsvarande 

andel 0 % och i tvekarnas grupp är andelen som instämmer helt 16,7 %. Andelen som instämmer delvis 

i påståendet, i gruppen avhoppare, är 40,9 %. I gruppen pausare är den 23,1 % och i gruppen tvekare 0 

%. Tveksamma till påståendet är ingen av avhopparna eller tvekarna men 23,1 % av pausarna. 13,6 % 

av avhopparna tar delvis avstånd från påståendet, motsvarande andel bland pausarna är 7,7 % och 

bland tvekarna 0 %. 36,4 % av avhopparna tar helt avstånd från påståendet, 46,2 % av pausarna likaså 

och 83,3 % av tvekarna.  
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Tabell 6: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag upplevde tidsbrist!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
14              60,9 
  5              21,7 
  1                4,3 
  1                4,3 
  2                8,7 
 
23               100 
  0                0,0 

Pausare 
Antal          % 
 
  7              58,3 
  5              41,7 
  0                0,0 
  0                0,0 
  0                0,0 
  
 12              100 
   1               7,7 

Tvekare 
Antal         % 
 
  2             33,3 
  2             33,3 
  1             16,7 
  1             16,7 
  0               0,0 
 
  6              100 
  0               0,0 

 

I gruppen pausare har en person ej tagit ställning till påståendet, i övriga två har samtliga tagit ställning 

till påståendet.  

60,9 % av avhopparna uppger att de instämmer helt i påståendet att det är tidsbrist som har föranlett 

avhoppet, bland pausarna är andelen 58,3 % och bland tvekarna 33,3 %. I svarsalternativet ”Instämmer 

delvis” är andelen svar i avhoppsgruppen 21,7 %, i pausgruppen 41,7 % och i tvekargruppen 33,3 %. 

Tveksamma till påståendet är 4,3 % av avhopparna, ingen av pausarna och 16,7 % av tvekarna. ”Tar 

delvis avstånd från påståendet” gör 4,3 % av avhopparna, ingen av pausarna och 16,7 % av tvekarna. 

”Tar helt avstånd” från påståendet gör 8,7 % av avhopparna, ingen av pausarna och inte heller någon 

av tvekarna.  

 

Tabell 7: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag fick otillräckligt stöd  

                och uppmuntran från skolledningen!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  6               27,3 
  3               13,6 
  4               18,2 
  4               18,2 
  5               22,7 
 
 22              100 
   1               4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  2              16,7 
  3              25,0 
  2              16,7 
  3              25,0 
  2              16,7 
 
12              100 
  1               7,7 

Tvekare 
Antal         % 
 
  1             16,7 
  3             50,0 
  1             16,7 
  1             16,7 
  0               0,0 
 

6 100 
0               0,0 

 

En person har inte tagit ställning till påståendet i avhoppargruppen och pausargruppen. Bland tvekarna 

har samtliga tagit ställning till påståendet. 

 Instämmer helt i påståendet gör 27,3 % av avhopparna, 16,7 % av pausarna och  tvekarna. Instämmer 

delvis gör 13,6 % av avhopparna, 25 % av pausarna och 50 % av tvekarna. Tveksamma till påståendet 

är 18,2 % av avhopparna, 16,7 % av pausarna och tvekarna. Tar delvis avstånd från gör 18,2 % av 

avhopparna, 25 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. Tar helt avstånd från påståendet gör 22,7 % av 

avhopparna, 16,7 % av pausarna men ingen av tvekarna. 
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Tabell 8: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag fick otillräckligt stöd  

                och uppmuntran från kollegor!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  0                0,0 
  3              13,6 
  5              22,7 
  5              22,7 
  9              40,9 
 
 22             100 
   1              4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  1               8,3 
  1               8,3 
  0               0,0 
  3             25,0 
  7             58,3 
 
 12             100 
   1              7,7 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  1            16,7 
  0             0,0 
  1            16,7 
  4            66,7 
 
  6            100 
  0             0,0 

 

En person har lämnat påståendet obesvarat i grupperna avhoppare och pausare. Samtliga i gruppen 

tvekare har tagit ställning till påståendet. 

Det är ingen som instämmer helt i påståendet i grupperna avhoppare och tvekare. Bland pausarna 

instämmer 8,3 % i påståendet. Instämmer delvis gör 13,6 % av avhopparna, 8,3 % av pausarna och 

16,7 % av tvekarna. Tveksamma till påståendet är 22,7 % av avhopparna men inga i övriga grupper. 

Tar delvis avstånd från påståendet gör 22,7 % av avhopparna, 25 % av pausarna och 16,7 % av 

tvekarna. Tar helt avstånd från gör 40,9 % av avhopparna, 58,3 % av pausarna och 66,7 % av 

tvekarna. 

 

Tabell 9: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag fick otillräckligt stöd  

                och uppmuntran från min egen familj!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  1               4,3 
  1               4,3 
  2               8,7 
  4             17,4 
 15            65,2 
 
23             100 
  0              0,0 

Pausare 
Antal          % 
 
  0              0,0 
  2            16,7 
  1              8,3 
  3            25,0 
  6            50,0 
 
 12           100 
   1            7,7 

Tvekare 
Antal         % 
 

2 33,3 
0              0,0 

  1            16,7 
  0              0,0 
  3            50,0 
 
  6            100 
  0             0,0 

 

En person i pausaregruppen tar inte ställning till påståendet. I övriga två grupper tar samtliga ställning 

till påståendet. 

Instämmer helt gör 4,3 % av avhopparna, ingen av pausarna och 33,3 % av tvekarna. Instämmer delvis 

gör 4,3 % av avhopparna, 16,7 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tveksamma till påståendet 

ställer sig 8,7 % av avhopparna, 8,3 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. Tar delvis avstånd från gör 

17,4 % av avhopparna, 25 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tar helt avstånd från påståendet gör 

65,2 % av avhopparna och hälften av pausarna och tvekarna. 
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Tabell 10: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag upplevde att  

                  utbildningen inte motsvarade de krav som jag ställer på en magisterutbildning!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
   1               4,8 
   4             19,0 
   3             14,3 
   1               4,8 
 12             57,1 
 
 21              100 
  2                8,7 

Pausare 
Antal          % 
 
  0               0,0 
  2             16,7 
  2             16,7 
  2             16,7 
  6             50,0 
 
 12             100 
   1              7,7 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0             0,0 
  1           16,7 
  0             0,0 
  1           16,7 
  4           66,7 
 
  6           100 
  0            0,0 

 

Två personer i avhoppsgruppen har inte tagit ställning till påståendet, bland tvekarna har en person 

lämnat påståendet obesvarat och i tvekargruppen har samtliga tillfrågade tagit ställning. 

Instämmer helt gör 4,8 % av avhopparna, ingen av pausarna och tvekarna. Instämmer delvis gör 19 % 

av avhopparna, 16,7 % av pausarna och tvekarna. Tveksamma ställer sig 14,3 % av avhopparna, 16,7 

% av pausarna men ingen av tvekarna. Tar delvis avstånd från gör 4,8 % av avhopparna, 16,7 % av 

pausarna och tvekarna. Helt avstånd från påståendet tar 57,1 % av avhopparna, 50 % av pausarna och 

66,7 % av tvekarna.  

 

Tabell 11: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag inte uppskattade  

                  studietekniken med tyngdpunkten på den dator- och internetbaserade kommunikationen  

                  mellan kursdeltagarna!”  

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  2               9,5 
  5             23,8 
  3             14,3 
  5             23,8 
  6             28,6 
 
 21            100 
  2              8,7 

Pausare 
Antal          % 
 
  1               8,3 
  2             16,7 
  1               8,3 
  3             25,0 
  5             41,7 
 
 12             100 
   1              7,7 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  2            33,3 
  1            16,7 
  2            33,3 
  1            16,7 
 
  6            100 
  0             0,0 

 

Två personer bland avhopparna, en person bland pausarna och ingen bland tvekarna har inte tagit 

ställning till påståendet. 

Instämmer helt gör 9,5 % av avhopparna, 8,3 % av pausarna men ingen av tvekarna. Instämmer delvis 

gör 23,8 % av avhopparna, 16,7 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. Tveksamma till påståendet är 

14,3 % av avhopparna, 8,3 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. Tar delvis avstånd från gör 23,8 % 

av avhopparna, 25 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. Tar helt avstånd från gör 28,6 % av 

avhopparna, 41,7 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. 
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Tabell 12: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag upplevde att  

                  utbildningen var på en för hög akademisk nivå!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  0                0,0 
  5              21,7 
  1                4,3 
  2                8,7 
15              65,2 
 
23               100 
  0                0,0 

Pausare 
Antal          % 
 
  0               0,0 
  0               0,0 
  1               7,7 
  2             15,4  
10             76,9 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  0              0,0 
  1            16,7 
  0              0,0 
  5            83,3 
 
  6            100 
  0             0,0 

 

Samtliga tillfrågade i de tre grupperna har tagit ställning till påståendet. 

I gruppen avhoppare instämmer ingen helt i påståendet. I gruppen pausare instämmer inte heller någon 

helt och inte heller bland tvekarna finns det någon som stödjer påståendet. Instämmer delvis gör 21,7 % 

av avhopparna men inga i övriga två grupper. Tveksamma till påståendet är 4,3 % av avhopparna, 7,7 

% av pausarna och 16,7 % av tvekarna. Tar delvis avstånd från gör 8,7 % av avhopparna, 15,4 % av 

pausarna men ingen av tvekarna. Tar helt avstånd från gör 45,5 % av avhopparna, 76,9 % av pausarna 

och 83,3 % av tvekarna. 

 

Tabell 13: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag upplevde att  

                   utbildningens innehåll inte tillförde något som jag inte redan visste!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  0                0,0 
  4              19,0 
  5              23,8 
  4              19,0 
  8              38,1 
 
21              100 
  2               8,7 

Pausare 
Antal          % 
 
  0               0,0 
  1               7,7 
  3             23,1 
  4             30,8 
  5             38,5 
 
 13             100 
   0              0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  0              0,0 
  2            33,3 
  0              0,0 
  4            66,7   
 
  6             100 
  0              0,0 
 
 

 

Två personer bland avhopparna har inte tagit ställning till påståendet. I de övriga två har samtliga tagit 

ställning till påståendet. 

Ingen av de tillfrågade i samtliga grupper instämmer helt i påståendet. Instämmer delvis gör 19 % av 

avhopparna, 7,7 % av pausarna men ingen av av tvekarna. Tveksamma till påståendet är 13,6 % av 

avhopparna, 23,1 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. Tar delvis avstånd från gör 19 % av 

avhopparna, 30,8 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tar helt avstånd från gör 38,1 % av 

avhopparna, 38,5 % av pausarna och 66,7 % av tvekarna. 

 

 

 



 44 

Tabell 14: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag drabbades av 

                   sjukdom!” 

                  

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  1               4,3 
  1               4,3 
  1               4,3 
  0               0,0 
20             87,0 
 
23              100 
  0               0,0 

Pausare 
Antal          % 
 
  2              15,4 
  0                0,0 
  0                0,0 
  2              15,4 
  9              69,2 
 
 13              100 
   0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  0              0,0 
  0              0,0 
  0              0,0 
  6             100 
 
  6             100 
  0              0,0 

 

Samtliga har tagit ställning till påståendet.  

Instämmer helt gör 4,3 % av avhopparna, 15,4 % av pausarna men ingen av tvekarna. Instämmer 

delvis gör 4,3 % av avhopparna, ingen pausare eller tvekare. Tveksamma till påståendet är 4,3 % av 

avhopparna, ingen av pausarna och inte heller någon av tvekarna. Tar delvis avstånd från gör ingen av 

avhopparna och tvekarna men 15,4 % av pausarna. Helt avstånd från påståendet tar 87 % av 

avhopparna, 69,2 % av pausarna och samtliga tvekare. 

 

Tabell 15: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag drabbades av  

                   oförutsedda händelser privat!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  1               4,3 
  6             26,1 
  2               8,7      
  1               4,3 
13             56,5 
 
23              100 
  0               0,0 

Pausare 
Antal          % 
 
  1              7,7 
  0              0,0 
  4            30,8 
  3            23,1 
  5            38,5 
 
13             100 
  0              0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  1            16,7 
  2            33,3     
  1            16,7 
  0              0,0 
  2            33,3 
 
  6             100 
  0              0,0 

 

Samtliga tillfrågade i samtliga grupper har tagit ställning till påståendet. 

4,3 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna instämmer helt. Instämmer delvis 

gör 26,1 % av avhopparna, ingen av pausarna och 33,3 % av tvekarna. Tveksamma till påståendet är 

8,7 % av avhopparna, 30,8 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. 4,3 % av avhopparna, 23,1 % av 

pausarna men ingen av tvekarna tar delvis avstånd från påståendet. Helt avstånd från påståendet tar 

56,5 % av avhopparna, 38,5 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. 
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Tabell 16: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag drabbades av  

                  oförutsedda händelser i mitt arbete!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  1                4,5 
  4              18,2 
  3              13,6 
  4              18,2 
10              45,5 
 
22               100 
  1                4,3 
 

Pausare 
Antal          % 
 
  1               7,7 
  3             23,1 
  1               7,7 
  3             23,1 
  5             38,5 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0             0,0 
  1           16,7 
  0             0,0 
  0             0,0 
  5           83,3 
 
  6            100 
  0             0,0 

 

En av respondenterna i avhoppsgruppen har ej tagit ställning till påståendet. I övriga två grupper har 

samtliga tagit ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör 4,5 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna men ingen av tvekarna. 

Instämmer delvis i påståendet gör 18,2 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. 

Tveksamma till påståendet är 13,6 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna men ingen tvekare. Tar delvis 

avstånd från påståendet gör 18,2 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tar 

helt avstånd från gör 45,5 % av avhopparna, 38,5 % av pausarna och 83,3 % av tvekarna. 

 

Tabell 17: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag inte fick någon  

                   ekonomisk kompensation av min arbetsgivare för de kostnader som utbildningen  

                  medförde!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  4               18,2 
  5               22,7 
  0                 0,0 
  1                 4,5 
12               54,5 
 
22                100 
  1                 4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  2              15,4 
  5              38,5 
  1                7,7 
  2              15,4 
  3              23,1 
 
13               100 
  0                0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  2              33,3 
  2              33,3 
  0                0,0 
  0                0,0 
  2              33,3 
 
  6               100 
  0                0,0 

 

En person i avhoppsgruppen har inte tagit ställning till påståendet. I övriga två grupper har samtliga 

tagit ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör 18,2 % av avhopparna, 15,4 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. 

Instämmer delvis gör 22,7 % av avhopparna, 38,5 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. Tveksamma 

till påståendet är ingen av avhopparna eller tvekarna men 7,7 % av pausarna. Tar delvis avstånd från 

påståendet gör 4,5 % av avhopparna, 15,4 % av pausarna men ingen tvekare. Tar helt avstånd från 

påståendet gör 54,5 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. 
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Tabell 18: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag endast fick viss  

                   ekonomisk kompensation för de kostnader som utbildningen medförde!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  1               4,5 
  3             13,6 
  0               0,0 
  0               0,0 
18             81,8 
 
22              100 
  1               4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  0             0,0 
  3            23,1 
  2            15,4 
  1              7,7 
  7            53,8 
 
13             100 
  0              0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  2            40,0 
  1            20,0 
  1            20,0 
  1            20,0 
 
  5             100 
  1            16,6 

 

En person i gruppen avhoppare och en person i gruppen tvekare har inte tagit ställning till påståendet. I 

gruppen pausare har samtliga tagit ställning. 

4,5 % av avhopparna men ingen av pausarna eller tvekarna instämmer helt i påståendet. 13,6 % av 

avhopparna, 23,1 % av pausarna och 40 % av tvekarna instämmer delvis i påståendet. Tveksamma till 

påståendet är ingen av avhopparna, 15,4 % av pausarna och 20 % av tvekarna. Tar delvis avstånd från 

påståendet gör ingen avhoppare men 7,7 % av pausarna och 20 % av tvekarna. Tar helt avstånd från 

påståendet gör 81,8 % av avhopparna, 53,8 % av pausarna och 20 % av tvekarna. 

 

Tabell 19: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag inte fick  

                  tidkompensation av min arbetsgivare för den mertid utbildningen tog i anspråk!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  6                27,3 
  4                18,2 
  3                13,6 
  1                  4,5 
  8                36,4 
 
22                 100 
  1                  4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  3               23,1 
  6               46,2 
  0                 0,0 
  1                 7,7 
  3               23,1 
 
13                100 
  0                 0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0             0,0 
  5           83,3 
  1           16,7 
  0             0,0 
  0             0,0 
 
  6            100 
  0             0,0 

 

En person i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga tagit 

ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör 27,3 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna men ingen tvekare. 

Instämmer delvis i påståendet gör 18,2 % av avhopparna, 46,2 % av pausarna och 83,3 % av tvekarna. 

Tveksamma till påståendet är 13,6 % av avhopparna, ingen av pausarna men 16,7 % av tvekarna. Tar 

delvis avstånd från påståendet gör 4,5 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna men ingen tvekare. Tar 

helt avstånd från påståendet gör 36,4 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna men ingen av tvekarna. 
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Tabell 20: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag påbörjade en för  

                  mig relevantare utbildning!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  4              18,2 
  0                0,0 
  0                0,0 
  2                9,1 
16              72,7 
 
22               100 
  1                4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  1               7,7  
  1               7,7 
  0               0,0 
  0               0,0 
11             84,6 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  0              0,0 
  0              0,0 
  0              0,0 
  6          100,0 
 
  6             100   
  0              0,0 

 

En person i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I I övriga grupper har samtliga 

tagit ställning. 

Instämmer helt gör 18,2 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna och tvekarna. Instämmer delvis gör 

ingen av avhopparna eller tvekarna men 7,7 % av pausarna. Tveksamma till påståendet är ingen i 

någon av grupperna. Tar delvis avstånd från påståendet gör 9,1 % av avhopparna men inga pausare 

eller tvekare. Tar helt avstånd från gör 72,7 % av avhopparna, 84,6 % av pausarna och alla tvekare. 

 

Tabell 21: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag fick en ny  

                  befattning hos min ovan angivna arbetsgivare!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  1                4,5 
  1                4,5 
  0                0,0 
  0                0,0 
20              90,9 
 
22               100 
  1                0,0 

Pausare 
Antal          % 
 
  0              0,0 
  3            23,1 
  0              0,0 
  0              0,0 
10            76,9 
 
13             100 
  0              0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  1             16,7 
  0               0,0 
  0               0,0 
  0               0,0 
  5             83,3 
 
  6              100 
  0               0,0  

 

En person i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga tagit 

ställning. 

Instämmer helt gör 4,5 % av avhopparna, ingen av pausarna och 16,7 % av tvekarna. Instämmer delvis 

gör 4,5 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tveksamma till påståendet är 

ingen i någon av grupperna. Tar delvis avstånd från gör inte heller någon i någon av grupperna. Tar helt 

avstånd från påståendet gör 90,9 % av avhopparna, 76,9 % av pausarna och 83,3 % av tvekarna. 
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Tabell 22: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag påbörjade en ny  

                   tjänst hos en annan arbetsgivare!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  3               13,6 
  1                 4,5 
  0                 0,0 
  0                 0,0 
18               81,8 
 
22               100 
  1                4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  0               0,0 
  1               7,7 
  0               0,0 
  0               0,0 
12             92,3 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  0              0,0 
  0              0,0 
  0              0,0 
  6          100,0 
 
  6             100 
  0              0,0  

 

En person i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga tagit 

ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör 13,6 % av avhopparna, ingen pausare eller tvekare. Instämmer delvis 

gör 4,5 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna men ingen tvekare. Tveksamma till påståendet är ingen i 

någon av grupperna. Tar delvis avstånd från påståendet gör inte heller någon Tar helt avstånd från gör 

81,8 % av avhopparna, 92,3 % av pausarna och samtliga tvekare. 

 

Tabell 23: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag tappade lusten att  

                   studera!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  0               0,0 
  3             13,6  
  2               9,1 
  4             18,2  
13             59,1 
 
22              100 
  1               4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  0              0,0 
  3            23,1  
  1              7,7 
  3            23,1  
  6            46,2 
 
13             100 
  0              0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  1            16,7 
  1            16,7 
  0              0,0 
  0              0,0 
  4            66,7 
 
  6             100 
  0              0,0 

 

En person i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga tagit 

ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör ingen avhoppare eller pausare men 16,7 % av tvekarna. Instämmer 

delvis gör 13,6 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. Tveksamma är 9,2 % 

av avhopparna, 7,7 % av pausarna men ingen tvekare. Tar delvis avstånd från påståendet gör 18,2 % 

av avhopparna, 23,1 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tar helt avstånd från gör 59,1 % av 

avhopparna, 46,2 % av pausarna och 66,7 % av tvekarna. 
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Tabell 24: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag inte fick det stöd  

                  som jag ansåg mig behöva från de lärare som var engagerade i utbildningen!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  1                4,8 
  1                4,8 
  2                9,5 
  2                9,5 
15              71,4 
 
21               100 
  2                8,7 

Pausare 
Antal          % 
 
  0               0,0  
  2             15,4 
  1               7,7 
  3             23,1 
  7             53,8 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  1             16,7  
  0               0,0 
  0               0,0 
  1             16,7 
  4             66,7 
 
  6              100 
  0               0,0 

 

Två personer i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga 

tagit ställning. 

Instämmer helt gör 4,8 % av avhopparna, ingen av pausarna och 16,7 % av tvekarna. Instämmer delvis 

gör 4,8 % av avhopparna, 15,4 % av pausarna men ingen tvekare. Tveksamma till påståendet är 9,5 % 

av avhopparna, 7,7 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tar delvis avstånd från påståendet gör 9,5 

% av avhopparna, 23,1 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. Tar helt avstånd från gör 71,4 % av 

avhopparna, 53,8 % av pausarna och 66,7 % av tvekarna. 

 

Tabell 25: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag inte fick det stöd  

                  som jag ansåg mig behöva från den administrativa personalen vid ansvarig institution!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  1               4,8 
  0               0,0 
  1               4,8 
  0               0,0 
19             90,5 
 
21              100 
  2               8,7  

Pausare 
Antal          % 
 
  0              0,0 
  2            15,4   
  0              0,0 
  1              7,7 
10            76,9 
 
13             100 
  0              0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0             0,0 
  0             0,0 
  0             0,0 
  0             0,0 
  6         100,0 
 
  6            100 
  0             0,0 

 

Två personer i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga 

tagit ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör 4,8 % av avhopparna men inga pausare eller tvekare. Instämmer delvis 

gör ingen av avhopparna eller tvekarna men 15,4 % av pausarna. Tveksamma till påståendet är 4,8 % 

av avhopparna men inga pausare eller tvekare. Tar delvis avstånd från påståendet gör ingen avhoppare 

eller tvekare men 7,7 % av pausarna.  Tar helt avstånd från gör 90,5 % av avhopparna, 76,9 % av 

pausarna och alla tvekare. 
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Tabell 26: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag inte upplevde att vi  

                   studenter som påbörjat utbildningen gav varandra tillräckligt stöd och uppmuntran för  

                  att komma igenom utbildningen!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  0               0,0 
  0               0,0 
  3             14,3 
  1               4,8 
17             81,0 
 
21              100 
  2               8,7  

Pausare 
Antal          % 
 
  1               7,7 
  1               7,7 
  2             15,4 
  4             30,8 
  5             38,5 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  1            16,7 
  2            33,3 
  0              0,0 
  3            50,0   
 
  6             100 
  0              0,0 

 

Två personer i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga 

tagit ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör ingen av avhopparna och tvekarna men 7,7 % av pausarna. Instämmer 

delvis gör ingen avhoppare men 7,7 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. Tveksamma till 

påståendet är 14,3 % av avhopparna, 15,4 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. Tar delvis avstånd 

från påståendet gör 4,8 % av avhopparna, 30,8 % av pausarna men ingen tvekare. Tar helt avstånd från 

gör 81 % av avhopparna, 38,5 % av pausarna och hälften av tvekarna. 

 

Tabell 27: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag tyckte att det var  

                   svårt att återuppta akademiska studier eftersom jag hade varit ifrån studier på denna   

                   nivå för länge!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  0               0,0 
  1               4,3 
  0               0,0 
  2               8,7 
20             87,0 
 
23              100 
  0               0,0 

Pausare 
Antal          % 
 
  0               0,0 
  0               0,0 
  0               0,0 
  5             38,5 
  8             61,5 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  0              0,0 
  0              0,0  
  2            33,3 
  4            66,7 
 
  6             100 
  0              0,0 

 

Samtliga i de tre grupperna har tagit ställning till påståendet. 

Instämmer helt i påståendet gör ingen i någon av grupperna. Instämmer delvis gör 4,3 % av 

avhopparna men ingen av pausarna eller tvekarna. Tveksamma till påståendet är ingen. Tar delvis 

avstånd från gör 8,7 % av avhopparna, 38,5 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. Tar helt avstånd 

från påståendet gör 87 % av avhopparna, 61,5 % av pausarna och 66,7 % av tvekarna. 
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Tabell 28: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag insåg att avklarad  

                   utbildning troligtvis inte skulle medföra framtida löneökningar eller karriärmöjligheter  

                  hos min nuvarande arbetsgivare!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  0                0,0  
  8              36,4 
  2                9,1 
  2                9,1 
10              45,5  
 
22               100 
  1                4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  1               7,7 
  5             38,5 
  2             15,4 
  2             15,4  
  3             23,1 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  2            40,0 
  1            20,0  
  0              0,0 
  1            20,0  
  1            20,0 
 
  5            100 
  1           16,6  

 

En person i gruppen avhoppare och en person tvekare har inte tagit ställning till påståendet. I gruppen 

pausare har samtliga tagit ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör ingen av avhopparna men 7,7 % av pausarna och 40 % av tvekarna. 

Instämmer delvis gör 36,4 % av avhopparna, 38,5 % av pausarna och 20 % av tvekarna. Tveksamma 

till påståendet är 9,1 % av avhopparna, 15,4 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tar delvis avstånd 

från påståendet gör 9,1 % av avhopparna, 15,4 % av pausarna och 20 % av tvekarna. Tar helt avstånd 

från gör 45,5 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna och 20 % av tvekarna. 

 

Tabell 29: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag upplevde att  

                  kostnaderna för utbildningen inte stod i proportion till vad jag skulle kunna få för   

                  ekonomisk kompensation, i form av löneökning baserad på ökad yrkeskompetens, som ett  

                 resultat av genomgången utbildning!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  2                9,5 
  3              14,3 
  3              14,3 
  4              19,0 
  9              42,9 
 
21               100 
  2                8,7 

Pausare 
Antal          % 
 
  3             23,1 
  4             30,8 
  1               7,7 
  0               0,0 
  5             38,5 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  1            20,0 
  1            20,0 
  1            20,0 
  1            20,0 
  1            20,0 
 
  5             100 
  1            16,6 

 

Två personer i avhoppsgruppen och en person i gruppen tvekare har inte tagit ställning till påståendet. I 

gruppen pausare har samtliga tagit ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör 9,5 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna och 20 % av tvekarna. 

Instämmer delvis gör 14,3 % av avhopparna, 30,8 % av pausarna och 20 % av tvekarna. Tveksamma 

till påståendet är 14,3 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna och 20 % av tvekarna. Tar delvis avstånd 

från gör 9,1 % av avhopparna, ingen av pausarna och 20 % av tvekarna. Tar helt avstånd från 

påståendet gör 42,9 % av avhopparna, 38,5 % av pausarna och 20 % av tvekarna. 
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Tabell 30: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag tyckte att det var  

                   svårt att kombinera familj, arbete och studier!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  5               22,7 
  7               31,8 
  2                 9,1 
  0                 0,0 
  8               36,4 
 
22                100 
  1                 4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  5             38,5 
  4             30,8 
  3             23,1 
  0               0,0 
  1               7,7  
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  2            33,3 
  1            16,7  
  0              0,0 
  2            33,3 
  1            16,7 
 
  6             100 
  0              0,0 

 

En person i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga tagit 

ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör 22,7 % av avhopparna, 38,5 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. 

Instämmer delvis gör 31,8 % av avhopparna, 30,8 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. Tveksamma 

till påståendet är 9,1 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tar delvis avstånd 

från påståendet gör ingen av avhopparna och pausarna men 33,3 % av tvekarna. Tar helt avstånd från 

gör 36,4 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. 

 

Tabell 31: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag tröttnade på att  

                   avsätta tid, energi och pengar på något som ändå inte uppskattades av min  

                   arbetsgivare!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  5              22,7  
  5              22,7 
  2                9,1 
  0                0,0 
10              45,5 
 
22               100 
  1                4,3 

Pausare 
Antal          % 
 
  1               7,7 
  2             15,4 
  5             38,5 
  2             15,4 
  3             23,1 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  1            16,7 
  2            33,3 
  0              0,0 
  2            33,3 
  1            16,7 
 
  6             100 
  0              0,0 

 

En person i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga tagit 

ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör 22,7 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. 

Instämmer delvis gör 22,7 % av avhopparna, 15,4 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. Tveksamma 

till påståendet är 9,1 % av avhopparna, 38,5 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tar delvis avstånd 

från påståendet gör ingen av avhopparna, 15,4 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. Tar helt 

avstånd från gör 45,5 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna och 16,7 % av tvekarna. 
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Tabell 32: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag tröttnade på att  

                   kompetensutveckla mig ideellt!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  6              27,3 
  3              13,6 
  1                4,5 
  2                9,1 
10              45,5 
 
22               100 
  1                4,3  

Pausare 
Antal          % 
 
  0               0,0 
  7             53,8 
  1               7,7 
  3             23,1 
  2             15,4 
 
13              100 
  0               0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  1            16,7 
  3            50,0 
  0              0,0 
  0              0,0 
  2            33,3 
 
  6             100 
  0              0,0 

 

En person i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga tagit 

ställning. 

Instämmer helt i påståendet gör 27,3 % av avhopparna, ingen av pausarna och 16,7 % av tvekarna. 

Instämmer delvis gör 13,6 % av avhopparna, 53,8 % av pausarna och hälften av tvekarna. Tveksamma 

till påståendet är 4,5 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna men ingen av tvekarna. Tar delvis avstånd 

från påståendet gör 9,1 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna men ingen tvekare. Tar helt avstånd från 

gör 45,5 % av avhopparna, 15,4 % av pausarna och 33,3 % av tvekarna. 

 

Tabell 33: ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag tappade sugen att  

                   fortsätta utbildningen när mina kollegor inte visade något som helst intresse för vad jag  

                  kunde tillföra den praktiska verksamheten tack vare mina studier!” 

 

 
 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tveksam 
Tar delvis avstånd från 
Tar helt avstånd från 
 
TOTALT 
Inget svar 

Avhoppare 
Antal           % 
 
  0                0,0  
  2                9,1 
  1                4,5 
  4              18,2 
15              68,2 
 
22               100 
  1                4,3  

Pausare 
Antal          % 
 
  0              0,0 
  3            23,1 
  1              7,7 
  0              0,0 
  9            69,2 
 
13             100 
  0              0,0 

Tvekare 
Antal         % 
 
  0              0,0 
  0              0,0 
  1            16,7 
  1            16,7 
  4            66.7 
 
  6             100 
  0              0,0 

 

En person i gruppen avhoppare har inte tagit ställning till påståendet. I övriga grupper har samtliga tagit 

ställning. 

Instämmer helt gör ingen.Instämmer delvis gör 9,1 % av avhopparna, 23,1 % av pausarna men ingen 

av tvekarna. Tveksamma till påståendet är 4,5 % av avhopparna, 7,7 % av pausarna och 16,7 % av 

tvekarna. Tar delvis avstånd från gör 18,2 % av avhopparna, ingen av pausarna och 16,7 % av 

tvekarna. Tar helt avstånd från påståendet gör 68,2 % av avhopparna, 69,2 % av pausarna och 66,7 % 

av tvekarna. 
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5.4. Redovisning av den öppna frågan: ”Vad skulle kunna få Dig att 

återuppta/återvända till studierna vid Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete?” 

 

Svaren i denna öppna fråga möjliggör, i likhet med den öppna frågan som redovisats i avsnitt 5.2., en 

kategorisering (se avsnitt 4.3) men med förändringen att en kategori har försvunnit och en annan 

tillkommit. Kategorierna här är; personrelaterade motiv, yrkesrelaterade motiv, tidsrelaterade motiv 

och institutionsrelaterade motiv. Hur de olika grupperna har svarat redovisas i tabellform (tabellerna 

34-37) och varje kategori exemplifieras, även här, genom att respondentsvar citeras.  

Hur många som har valt att besvara frågan, inom varje grupp, presenteras inledningsvis. 

 

Frågan om vad som skulle kunna få respondentgruppen att återuppta/återvända till studierna vid 

Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete besvarades av 85,7 %. Avhoppsgruppens respons på frågan 

är 79,1 %, pausargruppens 92,3 % och tvekarnas 83,3 %.  

 

 

Tabell 34: Personrelaterade motiv för att återuppta/återvända till studierna 

Avhoppare                        Pausare                               Tvekare 

 
”I nuläget ingenting med tanke på 
min privata situation” 
”Inget” 
”Inget i dagsläget” 
”Nu är det lite sent påtänkt (född-
44)” 

 
- 

 

 
- 

 

 

 

Tabell 35: Yrkesrelaterade motiv för att återuppta/återvända till studierna 

Avhoppare                      Pausare                                Tvekare 

 
”Bättre villkor från arbetsgivaren” 
”Att man känner att utbildningen 
uppskattas av arbetsgivaren” 
”Att få tid och uppskattning från 
arbetsgivaren” 
”Full ersättning för tid och 
engagemang” 
”Nedsättning av tjänst” 
”Kompensation för studier i både 
tid och pengar” 
”Kurslitteratur bekostad av 
arbetsgivaren” 
”Uppmuntran och intresse från 
arbetsgivaren” 
”Uppmuntran och intresse från 
kollegor” 
”Ekonomi” 
 

 
”Jag skulle gärna återvända om jag 
kunde få det som en del av mitt arbete” 
 ”Att jag fick göra det, åtminstånde 
delar av det, i tjänsten” 
”Att jag får studierna på arbetstid” 
”Deltidstjänstledighet med lön t.ex. 
Lärarlyftet” 
”Minskad arbetsbelastning” 
”Om jag går ner i tjänst och får någon 
ekonomisk kompensation” 
”Att arbetsgivaren bidrar med aldrig så 
litet tidsutrymme…” 
”Betald utbildning” 
”Lärarlyftet” 
 
 

 
”Om arbetsgivaren gav 
kompensation tid och pengar” 
”När mitt arbete ger mig mer tid” 
”Främst tid från min arbetsgivare” 
”Uppmuntran från rektor” 
”En känsla av att det skulle göra 
skillnad på arbetet” 
Garanterat mycket bättre lön” 
”Bra stöttning från min chef” 
”Bra stöttning från mina kollegor” 
”Att min utbildning skulle tas på 
allvar i verksamheten” 
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Tabell 36: Tidsrelaterade motiv för att återuppta/återvända till studierna 

Avhoppare                     Pausare                                Tvekare 

 
”Tid och ork” 
”Bättre tid” 
”Tid” 
”Heltidsarbete kombinerat med 
familjeliv minskar 
förutsättningarna för studier om 
man inte får välja tid för studier 
själv” 
 

 
”Förståds handlar det om att ha tid till 
studierna” 
”Tid” 
”Att dygnet får fler timmar” 
 

 
”Att min yngste son flyttat 
hemifrån” 

 

 

Tabell 37: Institutionsrelaterade motiv för att återuppta/återvända till studierna 

Avhoppare                     Pausare                                  Tvekare 

 
”Ett delvis annat upplägg med lite 
mer lärarlett och något mindre 
egna litteraturstudier” 
”Eget arbete istället för 
grupparbete” 
”Större pedagogiskt fokus 
(pedagogisk teori och praktik)” 
 
 

 
”Att kursen får bättre struktur och 
innehåll” 
”Att den Internetbaserade 
kommunikationen får mindre 
utrymme” 
”Ett uppsamlingsmöte där jag fick göra 
färdigt mina kurser. 2-3 dagar med 
arbete och lärare tillgängliga för 
frågor.” 
”Mer tid för personlig handledning och 
gemensamma träffar på universitetet.” 
 

 
- 

 

 

5.5. Sammanfattning av redovisade resultat 

 

5.5.1. Bakgrundsvariabler: Vilka är avhopparna,pausarna och tvekarna? 

 

I samtliga grupper är kvinnorna i dominans. Minst andel kvinnor återfinns i gruppen avhoppare med 

60,9 %.  

Ingen av grupperna har någon yngre än 29 år eller äldre än 65 år. Den vanligaste ålderskategorin i 

avhoppargruppen och pausargruppen är 40-44 år och i tvekargruppen 50-54 år.  

Gemensamt för de tre grupperna är att kommunen är den största arbetsgivaren och lärare är den 

dominerande befattningen/yrket när ansökan till utbildningen görs. 

När det gäller hur många år de sökande hade haft yrket/befattningen vid ansökningstillfället skiljer sig 

grupperna åt. I gruppen avhoppare har den största andelen haft yrket/befattningen i fyra till sex år, i 

gruppen pausare sju till nio år och i gruppen tvekare 19 till 21 år. 

När det gäller frågan om vilket år den ansökande antogs till utbildningen är osäkerheten stor i 

grupperna avhoppare och tvekare men mindre i gruppen pausare. Drygt en tredjedel i sistnämnda grupp 

uppger att de antogs år 2006. 
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5.5.2. Motiven bakom ansökan 

 

Varför har de tillfrågade sökt Magisterutbildningen i pedagogiskt arbete? Vilka är motiven bakom 

ansökan? Frågan är öppen och redovisas med hjälp av mig skapade kategorier. Kategorierna är 

personrelaterade motiv, yrkesrelaterade motiv, fritidsrelaterade motiv och tidsrelaterade motiv. 

Gemensamt för de tre respondentgrupperna är att de personrelaterade och yrkesrelaterade motiven 

dominerar framför de fritidsrelaterade och tidsrelaterade motiven. Ingen av pausarna eller tvekarna har 

sökt utbildningen med syftet att få en meningsfull fritid. I tvekargruppen anger inte heller någon 

tidsrelaterade motiv. 

De personrelaterade motiven visar att både avhoppare, pausare och tvekare har en stor inre 

drivkraft/vilja att utveckla sina akademiska förmågor. För några inom avhoppar- och pausargruppen är 

målet en magisterexamen. 

De yrkesrelaterade motiv som förs fram fokuserar i huvudsak, för samtliga grupper, på utveckling av 

den egna yrkeskompetensen och mindre på karriärmöjligheter och högre lön efter avslutad utbildning. 

Ingen av pausarna uppger lönelyft och karriärmöjligheter som motiv men dessa nämns av avhoppare 

och tvekare. Att de tillfrågade söker utbildningen för att arbetsgivaren har uppmuntrat en ansökan 

nämns av två i avhoppargruppen. En i pausargruppen uppger att skolchefen var för pedagogisk 

utveckling. 

 

5.5.3. Orsaker till avhopp och avbrott från studierna 

 

Varför har de tillfrågade hoppat av, tagit en paus eller valt att vara passiva för att de tvekar om en 

fortsättning? För att få svar fick de tillfrågade ta ställning till ett antal påståenden. Varje påstående 

följdes av fem svarsalternativ utifrån den s.k. Likertskalan. Den tillfrågade kunde instämma helt eller 

delvis i påståendet, ställa sig tveksam till detsamma eller ta avstånd helt eller delvis från påståendet. 

När det gäller de olika orsakerna till avbrott/paus/avhopp skiljer sig grupperna åt när det gäller att 

instämma eller ta avstånd från påståendet om att utbildningen inte skulle vara tillräckligt stimulerande. 

Drygt varannan i avhoppargruppen instämmer helt eller delvis i påståendet medan drygt varannan i 

gruppen pausare tar helt eller delvis avstånd från och drygt fyra av fem i gruppen tvekare tar helt 

avstånd från påståendet.  

När det gäller tidsbrist som orsak till avbrott/avhopp/paus i studierna instämmer drygt fyra av fem helt 

eller delvis i påståendet i avhoppsgruppen, samtliga i pausargruppen och drygt tre av fem i 

tvekargruppen. 

Påståendet ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag fick otillräckligt stöd 

och uppmuntran från skolledningen!” förenar grupperna avhoppare och pausare där drygt två av fem i 

båda grupperna antingen instämmer helt eller delvis och drygt två av fem tar avstånd helt eller delvis 
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från påståendet. I gruppen tvekare instämmer drygt tre av fem helt eller delvis i påståendet och knappt 

en av fem tar delvis eller helt avstånd från påståendet. 

Att otillräckligt stöd och uppmuntran från kollegor är en orsak till avhopp/avbrott/paus från 

utbildningen tar drygt tre av fem avhoppare, drygt fyra av fem pausare och drygt fyra av fem tvekare 

helt eller delvis avstånd från. 

När påståendet ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag fick otillräckligt 

stöd och uppmuntran av min egen familj!” sammanställts visar resultatet att  drygt fyra av fem 

avhoppare tar helt eller delvis avstånd från påståendet, knappt fyra av fem pausare gör detsamma  och 

knappt tre av fem tvekare. Bland tvekarna instämmer nästan två av fem helt i påståendet. 

Att magisterutbildningen inte skulle motsvara de krav som de sökande ställer på en sådan utbildning 

och därför föranleda ett avbrott/paus/avhopp från utbildningen tar drygt tre av fem avhoppare, drygt tre 

av fem pausare och drygt fyra av fem tvekare helt eller delvis avstånd från. 

Påståendet ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a . att jag inte uppskattade 

studietekniken med tyngdpunkten på den dator- och internetbaserade kommunikationen mellan 

kursdeltagarna!” tar drygt varannan i avhoppsgruppen och pausargruppen helt eller delvis avstånd från 

och varannan i tvekargruppen. 

Att utbildningen skulle vara på en alltför hög akademisk nivå får inte stöd av någon i pausar- och 

tvekargrupperna men i gruppen avhoppare får påståendet stöd av en dryg femtedel. En klar majoritet i 

samtliga tre grupper tar emellertid avstånd helt eller delvis från påståendet. 

Påståendet ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag upplevde att 

utbildningens innehåll inte tillförde något som jag inte redan visste!”  är det ingen i någon av 

grupperna som instämmer helt i. Majoriteten i samtliga tre grupper tar helt eller delvis avstånd från 

påståendet. 

Att egen sjukdom är en orsak till avbrott/paus/avhopp anger nästan ingen i någon av grupperna. Över 

80 % i samtliga grupper tar helt eller delvis avstånd från påståendet. I tvekargruppen tar samtliga helt 

avstånd från påståendet om att egen sjukdom är orsak till avbrottet/pausen.  

Att oförutsedda händelser privat har orsakat avbrottet/pausen/avhoppet tar nästan två tredjedelar av 

avhopparna och knappt två tredjedelar av pausarna helt eller delvis avstånd från men endast en 

tredjedel av tvekarna. Varannan tvekare instämmer helt eller delvis i påståendet att det är oförutsedda 

händelser privat som orsakar avbrottet/pausen i studierna. 

Att oförutsedda händelser i arbetet har föranlett ett avbrott/paus/uppehåll i studierna tar en klar 

majoritet i samtliga grupper helt eller delvis avstånd från. 

När påståendet ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag inte fick någon 

ekonomisk kompensation av min arbetsgivare för de kostnader som utbildningen medförde!” har 

sammanställts så visar resultatet att  det är en större andel bland avhopparna som tar helt eller delvis 

avstånd från påståendet än bland pausarna och tvekarna. Mer än varannan av pausarna och tvekarna 

instämmer helt eller delvis i påståendet och knappt varannan avhoppare. 
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Påståendet ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag endast fick viss 

ekonomisk kompensation för de kostnader som utbildningen medförde!” tar en klar majoritet av 

avhopparna helt avstånd från och så gör även en majoritet av pausarna. I gruppen tvekare är det en 

minoritet som tar helt eller delvis avstånd från påståendet. 

Att det är avsaknaden av tidkompensation från den egna arbetsgivaren för den mertid som utbildningen 

tog i anspråk som är orsak till avbrottet/pausen/avhoppet uppger en majoritet i samtliga grupper. Störst 

är majoriteten i gruppen tvekare och minst i gruppen avhoppare. 

Att den som valt att göra ett uppehåll eller hoppa av från studierna istället skulle ha påbörjat en för 

personen i fråga relevantare utbildningen avvisas av en mycket tydlig majoritet i samtliga grupper. 

Det är också en tydlig majoritet i samtliga grupper som tar helt eller delvis avstånd från påståendet 

”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag fick en ny befattning hos min 

ovan angivna arbetsgivare!” 

En klar majoritet av de tillfrågade i de tre grupperna uppger inte heller att en ny tjänst hos en annan 

arbetsgivare skulle vara orsak till avbrott/paus/avhopp från utbildningen.  

Resultatredovisningen visar också att en tydlig majoritet i samtliga grupper avvisar helt eller delvis att 

orsaken till avbrott/paus/avhopp från utbildningen beror på att de har tappat lusten att studera. 

Inte heller beror avbrottet/pausen/avhoppet på att de lärare som var engagerade i utbildningen inte har 

givit den studerande tillräckligt stöd för att klara av utbildningen. En tydlig majoritet i de olika 

grupperna svarar att så inte är fallet. 

När det gäller stödet från den administrativa personalen vid ansvarig institution så har inte heller den 

orsakat avbrotten/pauserna/avhoppen. Att stödet från kanslipersonalen skulle ha varit otillräckligt 

avvisas av en tydlig majoritet av avhopparna, pausarna och tvekarna. 

Påståendet ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag inte upplevde att vi 

studenter som påbörjat utbildningen gav varandra tillräckligt stöd och uppmuntran för att komma 

igenom utbildningen!” tar samtliga grupper delvis eller helt avstånd från. Gruppen avhoppare är den 

grupp som tydligast tar helt avstånd från påståendet. 

Att den som har valt att hoppa av eller ta en paus från studierna har gjort det p.g.a. att de upplevde att 

det var svårt att återuppta akademiska studier eftersom de varit ifrån studier på den nivån för länge tar 

en mycket tydlig majoritet av de tillfrågade i samtliga grupper helt eller delvis avstånd från. 

När det gäller påståendet ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag insåg 

att avklarad utbildning troligtvis inte skulle medföra framtida löneökningar eller karriärmöjligheter 

hos min nuvarande arbetsgivare!” är det fler i gruppen avhoppare som tar helt eller delvis avstånd från 

det än i grupperna pausare och tvekare .En större andel instämmer helt eller delvis i påståendet i 

pausar- och tvekargrupperna än i avhoppsgruppen. 

Påståendet ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag upplevde att 

kostnaderna för utbildningen inte stod i proportion till vad jag skulle kunna få för ekonomisk 

kompensation, i form av löneökning baserad på ökad yrkeskompetens, som ett resultat av 
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genomgången utbildning!” tar en majoritet av avhopparna helt eller delvis avstånd från. I gruppen 

pausare är det en minoritet som tar helt eller delvis avstånd från påståendet. I den tredje gruppen, 

tvekare är det lika stor andel som tar helt eller delvis avstånd från och som instämmer helt eller delvis i 

påståendet.  

Att det är svårt att kombinera familj, arbete och studier tycker mer än hälften av avhopparna och 

pausarna och hälften av tvekarna.  

Att ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag tröttnade på att avsätta tid, 

energi och pengar på något som ändå inte uppskattades av min arbetsgivare!” är ett påstående som 

ungefär lika stor andel av avhopparna instämmer i och tar avstånd från. I gruppen pausare är det en lika 

stor andel som tar avstånd helt eller delvis och som är tveksam till påståendet. Hos tvekarna är ingen 

tveksam och hälften instämmer helt eller delvis och den andra halvan tar helt eller delvis avstånd från 

påståendet. 

Om den som har valt att hoppa av eller ta en paus från studierna har gjort det p.g.a. att den tröttnade på 

att kompetensutveckla sig ideellt svarar en knapp majoritet av avhopparna att så inte är fallet medan en 

knapp majoritet av pausarna säger att det är en orsak till studieuppehållet. Bland tvekarna instämmer en 

tydlig majoritet i påståendet att de har tröttnat på att kompetensutveckla sig ideellt. 

I enkätens sista påstående, ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag 

tappade sugen att fortsätta utbildningen när mina kollegor inte visade något som helst intresse för vad 

jag kunde tillföra den praktiska verksamheten tack vare mina studier!” tar en mycket stor majoritet i 

samtliga tre grupper helt eller delvis avstånd från  påståendet. 

 

5.5.4. Motiv att återuppta/återvända till studierna 

 

Vad skulle kunna få den som hoppat av, tagit en paus eller som tvekar till att fortsätta att återuppta 

studierna vid magisterprogrammet i pedagogiskt arbete? Denna öppna fråga redovisas också med 

hjälp av kategorier. Kategorierna skiljer sig något från dem som presenteras i den öppna frågan: ”Vad 

fick dig att söka utbildningen?” Kategorin fritidsrelaterade motiv ersätts av kategorin 

institutionsrelaterade motiv. Kategorierna blir då; personrelaterade motiv, yrkesrelaterade motiv, 

tidsrelaterade motiv och institutionsrelaterade motiv. 

Ingen i gruppen pausare och tvekare anger personrelaterade motiv för att återuppta studierna vid 

magisterprogrammet. Avhopparna anger att ingenting skulle kunna få dem att återvända till 

utbildningen som är relaterat till den egna personen. När det gäller de yrkesrelaterade motiven är de 

desto fler i samtliga grupper. De tillfrågade uppger tydligt hur uppmuntran och uppskattning från 

arbetsgivaren i form av tidkompensation, ersättning för kostnader i samband med utbildningen och 

löneökning skulle kunna få dem att återvända till studierna. När det gäller de tidsrelaterade motiven 

uppger avhopparna att det är svårt att kombinera heltidsarbete med familjelivet. Även pausare och 
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tvekare antyder att det är en svårhanterlig ekvation. I pausargruppen uttrycker en av respondenterna en 

önskan om att dygnet ska få fler timmar!  

Gruppen tvekare uppger inga institutionsrelaterade motiv för att återuppta studierna. Det gör däremot 

avhopparna och pausarna. Avhopparna önskar bl.a. färre egna litteraturstudier, mer lärarledd 

undervisning och färre grupparbeten till förmån för egna arbeten. I pausargruppen efterfrågas bl.a. en 

bättre struktur och ett bättre innehåll i kursen, att den internetbaserade kommunikationen får mindre 

utrymme, mer personlig handledning och fler gemensamma träffar på universitetet. Ett 

uppsamlingsmöte för att komma ifatt föreslås också. 

 

6. SLUTSATSER  

 

6.1. Utifrån redovisade resultat 

 

Utifrån redovisade resultat kan följande slutsatser dras. 

 

6.1.1. Bakgrundsvariabler: Vilka är avhopparna, pausarna och tvekarna? 

 

I avhopparen är en kvinna mellan 40-44 år. Hon jobbar som lärare inom kommunen och har så gjort i 

fyra till sex år. Hon minns inte vilket år hon antogs till utbildningen. 

Pausaren är också en kvinna mellan 40-44 år och hennes yrke är lärare med kommunen som 

arbetsgivare. Hon har jobbat några år mer än avhopparkvinnan, sju till nio år. Hon antogs till 

utbildningen 2006. 

Tvekaren är kvinna men några år äldre. Hon är mellan 50-54 år. Hennes yrke är lärare i en av 

kommunens skolor där hon har jobbat i 19 till 21 år. Hon minns inte till vilket år hon antogs till 

utbildningen. 

 

6.1.2. Vilka är motiven att söka utbildningen? 

 

Nästan 100 % har besvarat frågan. De vanligaste motiven till att söka utbildningen är en önskan om att 

utveckla sig själv, att studera för att få en magisterexamen och för att det är kul och utmanande. Det är 

motiv som är knutet till en personlig utveckling eller som jag har valt att benämna dem 

personrelaterade motiv. Att utvecklas i yrket de s.k. yrkesrelaterade motiven, att få möjlighet att 

kombinera egna yrkeserfarenheter med teori och aktuell forskning inom det pedagogiska området är 

också drivkrafter för att söka utbildningen. Några, dock ingen av pausarna, ser också karriärmöjligheter 

och lönelyft efter avslutad utbildning. Endast en anger ett fritidsrelaterat motiv. Personen tillhör 

avhoppsgruppen och har sökt sig till utbildningen för att få en vettig fritidssysselsättning. 
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Att utbildningen ges på distans och på kvartsfart är tidsrelaterade motiv som avhoppare och pausare 

anger. De två sistnämnda motivkategorierna är i klar minoritet. Det är personrelaterade och 

yrkesrelaterade motiv som fått personerna i studien att söka sig till utbildningen. 

 

6.1.3. Vilka är orsakerna till avhopp/avbrott? 

 

Den dominerande orsaken till att studierna inte fullföljs vid tidpunkten för enkäten är tiden. Ett par 

påståenden i enkäten uppmärksammar tidsaspekten. Samtliga grupper instämmer med höga procenttal i 

de påståenden som klargör att tiden är boven i dramat. En ytterligare betydande orsak till avhopp är det 

bristande intresse för individens utbildningsambitioner som arbetsgivarna visar, ett ointresse av såväl 

ekonomisk som känslomässig karaktär. Att kollegornas ointresse skulle vara orsak till avhopp/avbrott 

får inte stöd i studien. Inte heller beror huvuddelen av avhoppen/avbrotten på att de studerande är 

missnöjda med utbildningen, på de lärare som är engagerade i utbildningen, på sina medstudenter, på 

den administrativa personalen vid ansvarig institution, på studietekniken, på kursinnehållet eller att 

utbildningen skulle vara för svår. Påståenden i enkäten som behandlar dessa aspekter får inte stöd av en 

majoritet av respondenterna. Egen sjukdom eller andra oförutsedda händelser privat eller i arbetet 

orsakar inte heller många av avhoppen/avbrotten. Tvekargruppen avviker något då hälften stödjer 

påståendet att oförutsedda händelser privat har lett fram till avbrottet. Överväldigande majoriteter i 

samtliga grupper har inte heller hoppat av eller tagit ett uppehåll p.g.a. att de har fått en annan tjänst 

hos sin gamla eller hos en ny arbetsgivare. Övertygande majoriteter inom samtliga grupper anger inte 

heller att förlorad lust att studera har föranlett avhoppet/avbrottet. Att en relevantare utbildning skulle 

ha påbörjats tar tydliga majoriteter i samtliga grupper avstånd från. Att otillräckligt stöd och 

uppmuntran från den egna familjen skulle ha orsakat avhoppet/avbrottet avvisas av överlägsna 

majoriteter i samtliga grupper.  

 

 

6.1.4. Vilka är motiven att återuppta/återvända till studierna? 

 

De motiv som skulle kunna få flertalet att återuppta/återvända till studierna är yrkesrelaterade. Samtliga 

grupper är eniga i detta. Det är tidkompensation i form av partiell tjänstledighet med bibehållen lön, 

minskad arbetsbelastning, ekonomisk kompensation genom att garanteras en högre lön när utbildningen 

är genomförd, att få ersättning för de kostnader som utbildningen medför t.ex. inköp av kurslitteratur,  

uppmuntran, uppskattning och intresse från skolledning, chefer och arbetsgivare. 
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6.2. I ljuset av tidigare forskning 

 

Resultatet av min genomförda enkätstudie och de slutsatser som jag har presenterat kan ställas mot 

forskningsresultat som presenterats i avsnitt 3.2.  

Den inledande studien i avsnitt 3.2. är den studie som genomfördes av Yukselturk & Inan (2006). De 

fann bl.a. i sin studie att det var svårt för deltagarna att förena jobb och familj varför de valde att hoppa 

av den påbörjade utbildningen. Detta är också något som framkommer i min studie. Yukselturk & Inan 

(2006) hänvisar i sin tur till andra studier som visar på liknande orsaker till avhopp t.ex. Tresmans 

studie från 2002 som tydligt visar att den främsta orsaken till avhopp är tidsbrist tillsammans med 

förpliktelser gentemot familjen. I min studie är tidsbrist den främsta anledningen till avhopp, paus eller 

tveksamhet inför en fortsättning att studera följt av orsaker knutna till arbetsgivaren som t.ex. brist på 

ekonomisk kompensation, stöd och uppmuntran. Även en studie av Woodley & Parlett (1983) anger att 

orsakerna till avhopp är tidsbrist och förpliktelser i hemmet eller arbetet. Andra studier presenterade i 

Woodley (2004) visar på faktorer som missnöje med utbildningen, finansieringssvårigheter och 

ändrade karriärmål som orsaker till avhopp. Mina resultat får inte stöd i dessa studier. Fozdar m.fl. 

(2006) visar med sin och andras studier att distansstudier är tidskrävande och att tidsbristen orsakar 

avhopp. Även Kembers (1995) studie visar att tidsbristen är en betydande orsak till att studenter väljer 

att sluta. Kember visar också att studenter som får stöd och uppmuntran från arbetsgivare, familj och 

vänner lyckas bättre med sina studier. Min studie antyder att stöd och uppmuntran från arbetsgivaren 

skulle kunna ha förhindrat avhopp från utbildningen.  

Thunström & Åkerström (2003) visar i sin enkätundersökning att tidsbrist är den dominerande orsaken 

till avhopp från distansstudier. Familjesituationen var också av betydelse. Min studie får således stöd av 

Thunströms & Åkerströms. 

Min studie får också stöd av resultaten i Anderssons (2008) och Josefssons & Ottossons (2008) studier 

i vilka bl.a. tidsfaktorn och personliga skäl uppges som betydande orsaker till att studenterna inte 

fullföljer eller är aktiva i utbildningen. 

 

7. RESULTAT- OCH SLUTDISKUSSION MED REFLEKTIONER 

 

Jag är inte förvånad över resultaten i min studie. Min erfarenhet säger att många i lärarkåren drivs av 

och tar stort ansvar för att utvecklas inom yrket och som personer. Det livslånga lärandet präglar många 

pedagoger och påverkar deras val av handling. Flera av de svar som de tillfrågade i min studie lämnar 

ger uttryck för detta. Att fortbilda sig, ta eget ansvar för att bidra till skolutveckling drivs mindre av 

karriärlystnad och ekonomiska motiv utan mer av en personlig utveckling som ska komma yrkesrollen 

tillgodo. Att sedan ambitionen kommer av sig p.g.a. att dygnets timmar inte räcker till är beklagligt och 

det är här som arbetsgivarens attityd till egeninitierad kompetensutveckling blir direkt avgörande för 
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om skolutveckling kommer att ske eller inte. Vad mina avhoppare, pausare och tvekare efterfrågar är 

kompensation i både tid och pengar men också uppskattning och uppmuntran från den man jobbar åt. 

Finns inte detta stöd grusas mångas utbildningsambitioner. Ambitionen kommer av sig! Du som nu har 

tagit del av min studie kanske funderar över varför jag inte i enkäten har ställt frågan om 

distansutbildningen har bedrivits med partiell tjänstledighet för studier med eller utan löneavdrag. Jag 

valde att inte ställa en dylik fråga eftersom jag ansåg den mindre relevant för syftet med min studie. 

Min uppgift var att söka orsakerna till avbrott eller avhopp från studierna. Hade min uppgift istället 

varit att försöka fastställa om tjänstledighet för studier påverkar utgången av studierna och i så fall hur 

stor del av arbetstiden ska nedsättas för att studierna ska bli framgångsrika, då hade frågan om och i 

vilken utsträckning de tillfrågade fått tjänstledigt för att studera varit berättigad. Hade frågan funnits 

med i min enkät med det syfte som jag har haft i min studie så skulle resultatet med stor sannolikhet ha 

blivit detsamma. Den huvudsakliga orsaken till ett avbrott eller ett avhopp är tidsbristen oavsett om den 

tillfrågade har fått tidkompensation eller inte. Faktumet att tiden inte räcker till kvarstår. Inte heller de 

som har ingått i min pilotstudie eller min handledare som har tagit del av enkäten och godkänt den före 

mitt första utskick har efterfrågat dylik information. 

 Studiens resultat antyder också att kollegornas intresse skulle kunna vara bättre. Jag vittnar också om 

detta i min inledning till arbetet. På min egen arbetsplats har endast en enda person visat genuint 

intresse för vad den utbildning, som jag nu är i färd med att avsluta, betyder för  bl.a. den samsyn som 

lokalt är nödvändig för en rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning.  En av mina respondenter 

i tvekargruppen uttryckte, på frågan om vad som skulle kunna få personen att återvända till studierna 

vid magisterprogrammet, en önskan om att utbildningen skulle tas på allvar i verksamheten. Denna 

uttryckliga önskan tog tag i min själ eftersom jag erfarenhetsmässigt upplever att det jag har valt att 

avsätta stort personligt engagemang i inte tas på allvar. Jag har nedsättning i tjänst för studier med ett 

ekonomiskt bortfall till 100 %, undantaget de fem kompetensutvecklingsdagarna (som jag själv 

förfogar över utifrån det fortbildningsbehov som jag anser mig ha), kåravgiften och kostnaderna för 

kurslitteraturen. Jag sökte mig till utbildningen eftersom jag var starkt kritisk till hur vi på min 

arbetsplats förvaltade bedömnings- och betygsättaruppdraget. Jag valde därför som teorikurs två den 

kurs som inriktade sig på bedömning och mätning av elevers kunskap och lärande. Jag har, efter varje 

avslutat kursmoment lämnat intyg om avklarade kurser till min närmsta chef. Jag har också ljudligt 

deklarerat vad jag håller på med. Döm då om min förvåning när skolledningen beslutar, efter tips från 

lärarfackligt håll, att inbjuda forskaren Bengt Selghed att redogöra för sin forskning om lärares 

bedömnings- och betygsättaruppdrag. Med tanke på den ökade kompetens som jag anser mig ha fått 

tack vare magisterutbildningen i pedagogiskt arbete skulle det ha känts mycket bra om skolledningen 

hade använt sig av den inför Bengt Selgheds besök. Det skulle ha bekräftat att den utbildningsambition 

som jag, i syfte att bidra till en förhöjd kompetens inom bl.a. bedömnings- och betygsättaruppdraget på 

den lokala enheten, är av betydelse. Att den är viktig för att vi ska kunna bidra till att våra elever är del 

av en organisation som ska vara rättvis och likvärdig i hela landet. Detta kan vara en förklaring till 
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varför respondentsvaret ”Att min utbildning skulle tas på allvar i verksamheten!” gjorde starkt intryck 

på mig. 

Att jag valde att dela in respondenterna i tre grupper beror på att enkätsvaren visade att det inte 

handlade om att samtliga hade hoppat av från utbildningen. Detta i sin tur beror på 

registreringsrutinerna vid ansvarig institution. Den som antas till utbildningen har X antal år på sig att 

ta ut en examen och kan därför genomföra studierna i sin egen takt. Något uttalat krav på sig att anmäla 

avbrott i studierna eller avhopp från desamma finns inte. 

I presenterad litteraturstudie är detta ett av problemen när det gäller att få fram data och genomföra 

generaliserbar forskning. Varje institution har sina registreringsrutiner och tillvägagångssätt för att 

förvissa sig om vilka studenter som fortfarande är aktiva i programmet. Den största gruppen av de tre är 

ändå avhoppargruppen, pausargruppen den näst största och tvekarna den överlägset minsta.  Eftersom 

definitionen av avhopp inte är entydig utan kan innefatta passiva studenter eller studenter som har valt 

att sluta så ville jag göra indelningen för att se om grupperna skiljde sig åt, både vad gäller 

bakgrundsfaktorer som motiven till att söka utbildningen, att inte fortsätta eller vara passiv och vad 

som skulle kunna få de olika grupperna att återvända till eller återuppta studierna. När data 

sammanställdes och analyserades så fann jag inga betydande skillnader mellan de olika grupperna utan 

de följde varandra väl i ställningstaganden och svar. De hade det mesta gemensamt! 

Den höga svarsprocenten gladde mig! Den kategoriseras, enligt Mangione som bra.  Det fattades endast 

ett par procent för att kategoriseras som utmärkt. Jag hyste oro över att responsen skulle bli för låg, 

vilket inte är ovanligt, enligt den litteratur som jag har tagit del av inför och under detta arbete. Hur 

mycket chokladbiten och pennan bidrog vet jag inte men min intuition säger att den var minimal. Jag är 

så oerhört tacksam gentemot mina respondenter som så fantastiskt har ställt upp och möjliggjort denna 

studie. 

Trots den goda responsen så är det en mycket begränsad studie för ett specifikt program som jag har 

genomfört. Av detta skäl så kan jag inte hävda att mina resultat är generaliserbara. 

Skulle andra forskare låta upprepa min enkätstudie tror jag emellertid att de skulle komma fram till 

liknande resultat. 

Att låta genomföra en studie som denna kanske kan upplevas onödig. Det vet väl alla att tidsfaktorn 

spelar en avgörande roll för hur väl man lyckas genomföra de åtaganden man tar på sig. I vetenskapliga 

sammanhang måste emellertid det man tar för givet eller tror verifieras med en vetenskaplig studie. 

Kan en studies resultat sedan kopplas till andra liknande studier så ökar sannolikheten för att det 

förhåller sig på det sätt som man trodde sig säkert veta. Min studie visar att tiden är en betydande faktor 

för hur väl en person lyckas i sin ambition och detta faktum stöds av andra redovisade studier. Kember 

bl.a. skriver just att arbetande vuxna som studerar på distans får ytterligare en roll tilldelad sig som ska 

förenas med övriga roller och de förpliktelser som följer med varje ny roll. Det handlar inte i huvudsak 

om vad som har utspelat sig före den nya/ytterligare rollen utan mer om hur huvudpersonen klarar av 

att förena de olika rollerna. Får personen ifråga inte stöd, uppmuntran och/eller avlastning på olika sätt 
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försvåras förverkligandet av den ambition personen har. Den viktigaste aktören till syvende och sist är 

arbetsgivaren, vare sig familjemedlemmar eller utbildningsanordnare kan trolla fram mer tid men 

arbetsgivaren kan genom att ge den studerande anställde skälig tidkompensation utan lönebortfall så att 

studier och arbete går att kombinera. 

Med mina insamlade data skulle jag ha kunnat lägga in olika perspektiv t.ex. kön, ålder, yrke, antal år i 

yrket för att se om bakgrundsvariabler av dessa slag har betydelse för om man hoppar av eller tar en 

paus från studierna. Min ambition har inte varit denna utan fokus har legat på varför man söker sig till 

utbildningen, varför man väljer att hoppa av eller vara passiv och vad som skulle kunna få den som har 

hoppat av eller tagit paus från studierna att återvända eller återuppta dem igen. Jag tycker att min studie 

har gett mig svar på detta. Det skulle vara intressant att se om pausarna och tvekarna kommer att 

fullfölja studierna eller om de kommer att kategoriseras som avhoppare om jag skulle ha haft möjlighet 

att vända mig till dem i en framtid. Detta är emellertid en utopi eftersom allt mitt dataunderlag för 

denna studie kommer att tillintetgöras i braskaminen i min sommarbostad. Det har jag lovat samtliga i 

studien deltagande personer och detta löfte kommer inte att svikas. Den brasklapp jag lägger in är att 

materialets tillintetgörande inte kommer att ske förrän uppsatsen är godkänd, vilket den ännu inte är i 

skrivande stund! 

 

8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

 

Det skulle vara intressant att genomföra en studie riktad till arbetsgivare och skolledare för att se hur de 

uppfattar egeninitierad kompetensutveckling hos personalen. Vilken är deras attityd till personal som 

aktivt vill fortbilda sig för att bidra till utveckling av verksamheten? Hur bemöter arbetsgivare och 

skolledare dessa personer? Har arbetsgivare och skolledare full kännedom om vilka på arbetsplatsen 

som fortbildar sig och inom vad? Hur tar de tillvara på den ökade kompetens, som den som väljer att ta 

aktivt ansvar för sin och verksamhetens fortbildning, får?  Utarbetar arbetsgivare och skolledare 

strategier för att tillvarata och behålla den personal som skulle kunna bidra till kvalitetshöjningar inom 

verksamheten?  

Det skulle också vara intressant att göra en studie om vad som motiverar de som fullföljer och/eller är 

aktiva i programmet att fortsätta och fullfölja utbildningen. Är det kanske så att de får t.ex. 

tidskompensation av sin arbetsgivare och i så fall i vilken omfattning för att kunna kombinera arbete, 

familj och studier? 

Min litteraturstudie vittnar om att stort intresse finns och mycket forskning bedrivs för att finna 

förklaringsmodeller till varför avhoppstalen från många utbildningar är höga. Arbetet bedrivs bl.a. för 

att underlätta för utbildningsanordnare att använda sina resurser så optimalt som möjligt. Att många 

påbörjar en utbildning men inte avslutar den är oekonomiskt. Det gäller därför att att utarbeta strategier 

för att få studenter att stanna kvar i utbildningen. Jag vet att gymnasieskolor marknadsför sig hårt i 
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kampen om att vinna elever. Frågan är om det är lönsamt i längden om skolorna inte lyckas behålla de 

elever som sökt sig till den. Det vore därför intressant att forska om i vilken utsträckning skolor jobbar 

med att utveckla strategier med syftet att få eleverna att stanna kvar och inte lämna för en annan skola 

eller utbildning.  Min känsla är att det idag satsas oerhört mycket på reklam och marknadsföring av den 

egna skolan och mindre på att utarbeta strategier för att få skolans elever att fullfölja den påbörjade 

utbildningen. 
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                                                                                                                                                        Bilaga 1 
 
Enkät  
 
Enkätens/studiens syfte: 
 
Att redogöra för orsaker till avbrott och/eller avhopp från distansutbildningen ”Magisterutbildning i 
pedagogiskt arbete” vid Linköpings universitet (LiU), motiven att söka utbildningen samt faktorer 
som skulle kunna bidra till att studenterna återvänder eller återupptar studierna. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Markera valt alternativ i fråga ett, två, tre, fyra och fem med ett kryss (X)! 
 
1) Kön  
 
____Man                               
 
____Kvinna 
 
2) Ålder 
 
____25-29 
 
____30-34 
 
____35-39 
 
____40-44 
 
____45-49 
 
____50-54 
 
____55-59 
 
____60-64 
 
____65-… 
 
3) Har Du gjort ett avbrott/uppehåll i utbildningen med avsikten att återuppta/återvända till 
utbildningen? 
 
____JA! 
 
____NEJ! 
 
4) Har Du slutat utbildningen med avsikten att inte återuppta/återvända till utbildningen? 
 
____JA! 
 
____NEJ! 
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5) Vilken var Din arbetsgivare när Du sökte utbildningen? 
 
____Kommunen 
 
____Landstinget 
 
____Staten 
 
____Privat 
 
____Annan 
 
 
 
6) Vad hade Du för yrke/befattning när Du sökte utbildningen? 
 
Svar:_______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________. 
 
 
7) Hur många år hade Du haft yrket/befattningen vid ansökningstillfället? 
 
Svar:______________år. 
 
8) Vilket år blev Du antagen till utbildningen? 
 
Svar:___________________________________. 
 
9) Vad fick dig att söka utbildningen? 
 
Svar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nedan följer ett antal påståenden om orsaker till studieuppehåll eller avhopp från 
Magisterutbildningen i pedagogiskt arbete. Du ska välja det eller de svarsalternativ som Du 
upplever bäst överensstämmer med Din uppfattning om orsak/orsaker till avbrott/avhopp. 
Kryssmarkera (X) Ditt/Dina val! 
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10) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att jag inte fann den  
       tillräckligt stimulerande.” 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
 
11) ” Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att  
         jag upplevde tidsbrist”. 
 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
 
12) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag fick otillräckligt stöd och uppmuntran från skolledningen”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
13) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag fick otillräckligt stöd och uppmuntran från kollegor”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
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____Tar helt avstånd från 
 
 
14) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag fick otillräckligt stöd och uppmuntran från min egen familj”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
 
15) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
      jag upplevde att utbildningen inte motsvarade de krav som jag ställer på en  
      magisterutbildning”.  
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
 
16) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag inte uppskattade studietekniken med tyngdpunkten på den dator- och    
       internetbaserade kommunikationen mellan kursdeltagarna”. 
 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
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17) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
      jag upplevde att utbildningen var på en för hög akademisk nivå”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
 
18) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
        jag upplevde att utbildningens innehåll inte  tillförde något som jag inte redan              
        visste”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
 
19) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag drabbades av  sjukdom”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
 
20) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
        jag drabbades av  oförutsedda händelser privat”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
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____Tar helt avstånd från 
 
 
21) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag drabbades av oförutsedda händelser i mitt arbete”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
 
22) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag inte fick någon ekonomisk kompensation av min arbetsgivare för de kostnader     
       som utbildningen medförde”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
23) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
        jag endast fick viss ekonomisk kompensation för de kostnader som utbildningen  
        medförde”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
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24) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
        jag inte fick tidkompensation av min arbetsgivare för den mertid utbildningen tog i  
        anspråk”. 
 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
 
25) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag  påbörjade en för mig relevantare utbildning”. 
 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
26) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
      jag fick en ny befattning hos min ovan angivna arbetsgivare”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
27) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
        jag påbörjade en ny tjänst hos en annan arbetsgivare”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
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____Tar helt avstånd från 
 
28) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag tappade lusten att studera”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
29) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
        jag inte fick det stöd som jag ansåg mig behöva från de lärare som var engagerade i  
        utbildningen”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
30) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
         jag inte fick det stöd som jag ansåg mig behöva från den administrativa    
         kanslipersonalen vid ansvarig institution”. 
 
 ____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
31) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag inte upplevde att vi studenter som påbörjat utbildningen gav varandra  
       tillräckligt stöd och uppmuntran för att komma igenom utbildningen”. 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
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32) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag tyckte att det var svårt att återuppta akademiska studier eftersom jag hade 
       varit ifrån studier på denna nivå för länge”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
33) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
        jag insåg att avklarad utbildning troligtvis inte skulle medföra framtida  
        löneökningar eller karriärmöjligheter hos min nuvarande arbetsgivare”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
34) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
       jag upplevde att kostnaderna för utbildningen inte stod i proportion till vad jag  
       skulle kunna få för ekonomisk kompensation, i form av löneökning baserad på ökad 
       yrkeskompetens, som ett resultat av genomgången utbildning”.    
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
35) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
        jag tyckte att det var svårt att kombinera familj, arbete och studier”. 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
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____Tar helt avstånd från 
 
 
36) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
        jag tröttnade på att avsätta tid, energi och pengar på något som ändå inte upp- 
        skattades av min arbetsgivare”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
37) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
      jag tröttnade på att kompetensutveckla mig ideellt”. 
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
 
38) ”Jag valde att göra ett studieuppehåll/sluta utbildningen p.g.a. att 
        jag tappade sugen att fortsätta utbildningen när mina kollegor inte visade något 
        som helst intresse för vad jag kunde tillföra den praktiska verksamheten tack vare   
        mina studier”.       
 
____Instämmer helt   
 
____Instämmer delvis 
 
____Tveksam 
 
____Tar delvis avstånd från 
 
____Tar helt avstånd från 
 
39) I påståendena ovan har olika skäl till avbrott/avhopp angivits. Är det något/några andra skäl 
som orsakat Ditt avbrott/avhopp vänligen ange dem nedan. 
 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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40) Vad skulle kunna få Dig att återuppta/återvända till studierna vid Magisterutbildningen i 
pedagogiskt arbete? 
 
 
Svar:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________. 
 
 
 
41) Är det något som Du tycker att jag har glömt eller som Du tycker är av stor vikt att det 
framkommer (för att syftet med min studie ska uppfyllas) så tar jag tacksamt emot Dina 
synpunkter här: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
 
                                                                                                 
 
                                                                                  Tack för Din tid och medverkan! 
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                                                                                                                                                        Bilaga 2 
 
Missiv 
 
Hej! 
 
Jag heter Anne-Charlotte Gabrielsson och läser tredje året på magisterutbildningen i pedagogiskt 
arbete. Mitt tredje år innebär skrivandet av en C- och/eller CD-uppsats. Mitt val av ämne (orsaker till 
avbrott/avhopp från mag.utb.i ped.arb., motiven att söka utbildningen samt faktorer som skulle kunna 
bidra till att studierna vid programmet återupptas) föreslogs av min handledare Leif Mideklint. Jag 
hängde på eftersom jag finner området intressant (i Linköping och Norrköping finns möjligheten att 
söka till mag. utb. i ped. arb. med bibehållen lön sedan lå 07/08). 
 
Min undran nu är om Du skulle kunna tänka Dig att bidra till min studie genom att besvara 
medföljande frågeformulär. Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt av mig dvs. endast jag 
vet vilka som har svarat (för att kunna skicka ut påminnelser om responsen blir för låg). På enkäten 
finns därför en handskriven siffra. Listorna med siffer- och namnkombinationerna kommer, när studien 
är avslutad och uppsatsen skriven, att brännas (i min egen braskamin på landet! Miljövänligt?). Jag står 
själv för utskicket och Linköpings universitet svarar, ekonomiskt, för returförsändelsen.  Jag vill 
återigen betona att databearbetning och rapportskrivning är min angelägenhet och att det är jag 
som äger materialet. 
 
Jag hoppas innerligt på Din medverkan och ser fram mot ett retursvar senast utgången av vecka 
14! 
 
Om Du undrar över något så når Du mig på: 
 
Bostadstelefon: 011-533 35 
Mobiltelefon: 0701-47 33 92 
Arbetsplatsens telefon: 011-15 54 94 
E-post: annecharlotte.gabrielsson edu.norrkoping.se 

MVH Anne-Charlotte Gabrielsson! 
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