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Sammanfattning 
Bristen på lärare påverkar samhället i flera avseenden. Eftersom skolorna har svårt att 
rekrytera behöriga lärare blir barnens utbildning lidande och kan ge konsekvenser i deras 
framtida utmaningar på utbildnings- och arbetsmarknaden. För att förbättra utsikten för 
rekryteringen av behöriga lärare behövs en förståelse för varför stor andel lärarstudenter 
väljer att inte fortsätta sin påbörjade lärarutbildning. Denna studie har haft som syfte att ta 
del av de tankar och känslor som lärarstudenterna vid Umeå universitet har haft inför att ta 
ett beslut att avsluta sina studier. I denna studie har ett antal teman kunnat hittas i 
informanternas berättelser. Felval och brist på god studie- och yrkesvägledning har varit 
ett genomgående problem. Detta analyseras och diskuteras i studien för att hitta eventuella 
områden som kan vara intressant att undersöka vidare. 
 
Förord 
Jag vill tacka alla de som stöttat mig under detta arbete och kommit med konstruktiv kritik 
som sedan kunnat forma arbetet till en ännu bättre version. Vidare vill jag rikta ett stort 
tack till de informanter som tagit sig tid och med engagemang svarat på de frågor som gav 
en djupare förståelse för deras orsaker att avsluta sin lärarutbildning. Även min handledare 
Anders Hedman, har varit guld värd som såväl hjälpt mig i mitt skrivande och dess 
utformning men även stöttat mig längst vägen.  
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Inledning  
De flesta kan relatera till vikten av en väl fungerande skola för barn och ungdomar. Den 
lägger grunden för såväl kunskap som social gemenskap. Alla barn som är folkbokförda i 
Sverige har rätt att få en grundläggande utbildning (Skollag 2010:800). För att kunna förse 
befolkningen med denna rättighet behöver skolorna ha tillgång till förskollärare och lärare 
med forskarutbildning (Skollag 2010:800). Eftersom skolan även lägger grunden för 
barnens kritiska tänkande. Det råder lärarbrist i hela landet, samtidigt som en stor andel 
studenter på lärarutbildningen väljer att avsluta sina studier tidigare än planerad examen. 
Tillsammans medför detta svårigheter för skolorna i landet att förse sina elever med en 
utbildning i förväntad kvalitet. Den höga andelen avhopp har ökat med tiden och ser inte 
ut att ta en vändning inom en snar framtid (UKÄ, 2016).  
 
När för få utbildade lärare finns att tillgå blir det obehöriga lärare som får fylla 
tomrummen. Detta innebär att förväntad kvalitet för elevers utbildning inte kan säkras. 
Vad händer om våra barn inte uppfyller de krav som förväntas för att vara 
konkurrenskraftiga på såväl utbildning- som arbetsmarknaden? Det debatteras om 
framtidens skola och dess lärarförsörjning, då prognosen fram till 2035 ser ut att sakna ett 
stort antal behöriga lärare (Statistiska centralbyrån, 2017). Detta innebär att tre 
skolgenerationer kommer att påverkas av bristande utbildning.  
 
Söktrycket på lärarutbildningarna har under tid sjunkit drastiskt och Lärarnas riksförbund 
(2012) har i en rapport angett deras uppfattning om varför. De betonar den generellt låga 
lönen för läraryrket. Löneutvecklingen ha stannat av under 1990-talet för att sedan inte 
prioriterats att komma ikapp med jämförbara yrkesgrupper. Även möjligheterna för 
utveckling och karriär, som i sin tur leder till ökad inkomst, är för få. Den låga lönen och 
minimal chans till utveckling tillsammans med minskat söktryck på utbildningarna, kan 
indikera på att läraryrket inte värderas lika högt som andra professioner med samma krav 
på akademisk utbildning (Lärarnas riksförbund, 2012).  
 
Anledningarna till avhoppen från lärarutbildningen utreds från olika håll. I en studie från 
Göteborgs universitet (2018) framkommer att felval är det vanligaste förekommande svar 
för avhoppsorsak. Av de studenter som väl söker in och påbörjar sina studier på 
lärarutbildningen, tenderar ungefär hälften av dem att ta ut en examen (UKÄ, 2017). Den 
höga andelen avhopp från lärarutbildningen utgör ett problem dels på samhällsnivå, där 
svårigheterna att rekrytera utbildade lärare ökar. Men även på individnivå, då den 
studerande investerar tid och ekonomiska medel på ett felval av utbildning.  
 
Inför val av högre studier ska Studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolor ge eleverna de 
verktyg de behöver för att kunna hantera information om eventuella framtida studier 
(Skolverket, 2013). Trots detta väljer en stor andel som sökt in till lärarhögskola att 
avsluta sina studier. Genom en djupare förståelse för lärarstudentens process i väljandet av 
högskolestudier och sitt val att avsluta sina studier i förtid, kan studie- och yrkesvägledare 
bättre anpassa vägledandet för framtida lärarstudenter.  
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och analysera studenternas anledningar för avhopp 
från lärarutbildningen. Utöver detta undersöka studie- och yrkesvägledarens roll i 
lärarstudenternas utbildningsval. 

Frågeställningar 
x Vad är anledningarna för avhoppen från lärarutbildningen vid Umeå universitet? 
x Vilken uppfattning har lärarstudenterna på studie- och yrkesvägledarens roll i 

insatser för val av utbildning? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt redovisas barnens rätt till utbildning av god kvalitet, lärarutbildningens 
uppbyggnad och skolornas utmaning gällande rekrytering av behöriga lärare. Vidare 
redovisas tidigare forskning gällande avhopp från lärarutbildningen, studie- och 
yrkesvägledarens tänkta roll i skolan och slutligen presenteras de teorier som används för 
att analysera och diskutera resultatet av studien. 

Barnens rätt till skola och utbildning 
Den svenska skolan har förändrats med tiden och har gått från religions- och 
uppfostransbaserad utbildning till att vila på en demokratisk grund (Larsson & Westberg, 
2015). Därmed har även människans lika värde förändrats från att delats upp, i såväl 
ekonomisk klass som kön, till att alla barn ska ha rätt att få samma utbildning oavsett kön 
eller ekonomisk bakgrund. I och med framkomsten av folkskolan 1842 fick fler barn en 
utökad möjlighet till utbildning än tidigare, även om de allra fattigaste barn fick nöja sig 
med ett fåtal ämnen jämfört med de barn som tillhörde en högre samhällsklass. 
Skolplikten infördes 40 år senare och har med tiden förändrats mot den skola vi har idag, 
där alla barn som har skolplikt också rättighet till utbildning (a.a, 2015). Syftet med den 
svenska skolan är att lägga en demokratisk grund för barn och ungdomar, samt ge dem 
möjlighet till att utvecklas och uppmuntras till viljan för det livslånga lärandet (Skollag 
2010:800). Vidare har skolan ansvar för att alla barn når sin fulla potential av lärande, då 
barn har olika förutsättningar ska skolan fungera som en balansbräda. Där både stöd och 
stimulans ska anpassas efter barnet och elevens behov och förutsättningar (Skollag 
2010:800). För att säkra kvaliteten och den demokratiska värdegrunden i skolan ska 
utbildningen utformas efter en beprövad och vetenskaplig grund (Skollag 2010:800). Det 
är därför viktigt att både behörig och vetenskapligt utbildad personal i skolorna finns att 
tillgå. 

Lärarutbildningen 
Historien för lärarutbildningen sträcker sig långt tillbaka i tiden och det är svårt att 
benämna när den startade. Under 1800-talets mitt kan processen följas och på så sätt kan 
den visa på en lång process mot att bli den lärarutbildningen vi har idag (Larsson & 
Westberg, 2015). Från slutet av 1800-talet förlängdes lärarutbildningen i samband med att 
staten tog över ansvaret från kyrkan, vilket med tiden innebar att religionsundervisningen 
minskade. Samt att lärarkåren växte sig starkare och hade ett intresse av att förbättra 
lärarutbildningen. Under denna period var de olika lärarutbildningarna tydligt åtskilda. 
Först på 1950-talet växte lärarhögskolan fram och därmed har även kombinationen av de 
tidigare traditionerna för lärarutbildning i form av seminarieutbildning och den 
akademiska utbildningen legat som grund för debatten om hur lärarutbildningen ska 
utformas. Under 1970-talet påverkades lärarutbildningarna av att samtliga 
lärarutbildningar gemensamt hörde till lärarhögskolan och därmed ökade även kravet för 
den vetenskapliga grunden som lärarutbildningen har kommit att vila på (Larsson & 
Westberg, 2015).  
 
Från att alla de olika lärarutbildningarna har varit uppdelade, till att under 1970-talet 
stramas åt att grundskolan uppdelats i endast två utbildningar (Larsson & Westberg, 
2015). Utöver denna en lärarutbildning för gymnasielärare. År 2001 reform räknas som 
den slutgiltiga processen av den lärarutbildningen som vuxit fram från bildandet av 
lärarhögskolan. En gemensam examen för alla lärarutbildningar innebar en större del 
gemensamt utbildningsblock och en förlängning av de lärarutbildningarna som riktade sig 
mot de yngre barnen. Den senaste och därmed mest aktuella reformen av lärarutbildningen 
2011, har åter delat upp lärarexamina i två. Debatten om uppdelningen leder till en stärkt 
status för lärarna och ökad attraktionskraft för sökande eller om det är ett steg tillbaka i 
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historien med en ökad klyfta mellan lärarkategorierna är fortfarande aktuell, och är i dag 
för tidigt att utvärdera konsekvenserna av (Larsson & Westberg, 2015).  
 
Idag ges möjligheten för att tillförskaffa sig förkunskaper och behörighet för vidare studier 
genom gymnasiestudier. Detta innebär att med rätt val av inriktning och ämnen under 
gymnasiet kan de unga vuxna söka in och studera vidare på högskola direkt i anslutning 
till gymnasieexamen. Kraven för att söka till lärarutbildningen vid Umeå universitet är 
främst grundläggande behörighet för högskolestudier, samt vid vissa program särskild 
behörighet. Utöver dessa krav kan även antagningsprov tillämpas vid vissa ämnen (Umeå 
universitet, 2019).  

Rekryteringsutmaningar 
Ansvaret för skolorna i Sverige har gått från att staten styrde skolorna till att kommunerna 
tagit över ansvaret. Decentraliseringen av skolan som skedde på 1990-talet har inneburit 
att kommunerna får ansvaret för barn och ungdomars utbildning. Det har öppnats upp 
möjligheter för privata aktörer att driva skolverksamhet med hjälp av kommunal 
försörjning. En god samverkan mellan staten, region och kommun krävs för att 
utbildningarna och kommunernas rekrytering möts. Eftersom staten har ansvar över 
landets lärarutbildningar medan kommunerna själva står för rekryteringen av lärare 
(Sveriges kommuner och landsting, 2018). Skolorna kommer att stå inför utmaningar när 
det kommer till att rekrytera behöriga lärare, i mångt och mycket har problemet redan 
visat sig. Äldre lärare går i pension och elevantalet ökar, samtidigt som söktrycket på 
lärarutbildningen minskar och trenden att inte slutföra sin lärarutbildning inte ser ut att ta 
en vändning (a.a, 2018). I ett pressmeddelande förklarar Lärarförbundet (2018) det akuta 
läget med lärarbrist i landet. De hänvisar till SCBs prognos (2017) över lärarbristen och 
menar på att situationen inte kan lösas inom 40 år, om inte åtgärder börjar ta vid. Vidare 
förklarar de vikten av utbildade lärare för att eleverna ska få den utbildning som de har rätt 
till. För att lösa den rådande situationen sätts åtgärder in från flera aktörer.  
 
Lärarnas riksförbund menar på att decentraliseringen har bidragit till att lärarnas 
löneutveckling har stannat upp, då kommuner och skolor inte har prioriterat lärarnas löner 
jämfört historiskt sett (Lärarnas riksförbund, 2012). I en rapport från Lärarnas riksförbund 
framkommer den ansträngda löneutvecklingen för lärare, samt hur söktrycket förändrats 
över tid. Från att, vissa inriktningar, vara lika svåra att ta sig in på som jurist- och 
läkarutbildning till att nätt och jämt fylla upp alla platser. Vilket indikerar på att intresset 
har svalnat för lärarutbildningar (Lärarnas riksförbund, 2012). Lärarnas löneutveckling har 
inte hängt med jämfört med andra yrken med utbildningskrav. Det visar sig att inom 
vården har lönerna ökats betydligt mer än gymnasielärarnas lön under perioden 1995 - 
2005. Nämnvärt är att lärarutbildningen nästan är dubbelt så lång som för att arbeta som 
sjuksköterska (Lärarnas riksförbund, 2012).  
 
Även mellan olika inriktningar för lärare skiljer sig löneutvecklingen. Förskollärarnas 
löneutveckling håller sig starkare än exempelvis gymnasielärarnas. Under perioden 1982 - 
2010 har klyftan mellan deras löner minskat, från att gymnasielärare hade en 
genomsnittlig lön på 25% högre än förskollärare till att skillnaden ligger på 10%. Detta 
indikerar på att gymnasie- och grundskollärares löneutveckling inte har hängt med lika bra 
som förskollärares (Lärarnas riksförbund, 2012). Även då man jämför svenska lärarlöner 
med andra OECD-länder finns en tydlig anvisning för den svaga löneutvecklingen. Trots 
att Sveriges finansskick är betydligt bättre så ligger lönerna för lärare i nivå med lågt 
rankade länder när det kommer till samhällsekonomi (Lärarnas riksförbund, 2012). 
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Utöver den ansträngda löneutvecklingen menar Lärarnas riksförbund (2012) att minimal 
chans till utveckling inom sitt yrke som lärare riskerar skolorna att stanna av i sin 
utveckling. Det krävs motiverade lärare i skolan för att utbildningen för barn och 
ungdomar ska gå framåt. En lärare som vet att den inte kommer längre efter några få 
yrkesverksamma år inom skolan kan lätt tappa sitt engagemang. Det är viktigt med 
möjligheter till utveckling i form av karriärsteg, för såväl den ekonomiska aspekten som 
ökad status för yrket (Lärarnas riksförbund, 2012). Lärarförbundet har med hjälp av 
Novus tagit fram en rapport som visar att nästan hälften av lärarna upplever att statusen 
för dess yrke är låg. Vidare har de undersökt hur lärare upplever den administrativa delen 
av sitt arbete. Det har framkommit att över hälften av de som medverkat i studien upplever 
att deras administrativa uppgifter har ökat kraftigt under en tidsperiod på fem år. Detta 
tillsammans med att de upplever att friheten för hur de ska undervisa har minskat visar på 
att styrningen av läraryrket har stramats åt (Novus, 2017). Lärarförbundet (2017) varnar 
för den dåliga arbetsmiljön för lärare, då arbetsuppgifterna har ökat och den ordinarie 
arbetstiden inte räcker till. De menar på att läraryrket ligger i riskzonen för ökade 
sjukskrivningar. 
 
Ett försök till förbättring av lärarutbildningen trädde i kraft 2011, då gemensam 
lärarexamen byttes ut mot grundlärar- och ämneslärarexamina. Två av argumenten för 
förändringen var svårigheterna att få folk att söka till utbildningen, samt den höga andelen 
avhopp (SOU, 2008:109). Även lärarhögskolan vid Umeå universitet (2015) känner av det 
rådande problemet och har i en verksamhetsplan förklarat de åtgärder som planeras att 
arbeta med. Umeå lärarhögskola är redan den högskola i norra Sverige som erbjuder 
bredast utbud för lärarutbildningar. Eftersom de innehar examenstillstånd för alla 
inriktningar för lärarutbildningen. De anser att arbetet för att behålla och öka bredden av 
lärarutbildningarna är ett sätt för dem att ta ett regionalt ansvar mot den rådande 
situationen (Umeå universitet, 2015). Utöver de traditionella lärarutbildningarna erbjuder 
Umeå lärarhögskola bland annat kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och 
vidareutbildning av lärare (VAL). Detta är ett sätt att bredda alternativen för att tillägna 
sig en lärarexamen utifrån den studerandes situation och förkunskaper. De som redan har 
studerat relevanta ämnen på högskola kan genom KPU komprimera sin studietid för att 
tillägna sig en lärarexamen. Medan VAL ger redan yrkesverksamma lärare utan examen 
en möjlighet att bygga vidare på såväl tidigare utbildning som erfarenheter inom 
läraryrket.  
 
Regeringen har gett Umeå universitet i uppdrag att arbeta fram insatser som ska stärka 
olika vägar till lärar- och förskollärarexamen (Umeå universitet, 2019). Detta ska 
genomföras tillsammans med ett antal andra stora universitet i landet, där bland annat 
Göteborgs universitet tillhör samarbetet. De ska bland annat stärka bedömning och 
validering av reellkompetens som sökande har tillägnat sig genom antingen utbildning 
eller arbetslivserfarenhet. Därmed ska de fungera även som stöd för andra universitet som 
hanterar validering av erfarenhet kopplat till lärarutbildning. Stödet innefattar så väl 
tillvägagångssätt för bedömningar, som utformning av kompletterande kurser inom 
förskollärar- och lärarutbildningarna. Utöver detta ska de även förbättra de befintliga 
kompletterande kurserna (Umeå universitet, 2019). 
 
Enligt studien från Göteborgs Universitet (2018) är det vanligaste orsaken för att söka in 
till lärarutbildningen ett intresse för undervisning. Detta innefattar intresset för de valda 
undervisningsämnena, läraryrket samt lärarutbildningen. Dock har söktrycket för 
lärarutbildningen med tiden minskat avsevärt. Från att vara en utbildning där 
konkurrensen om platserna var högre än jurist och läkarlinjen, till att 2011 vissa 
inriktningar ha platser som inte ens fylls (Lärarnas riksförbund, 2012). Eftersom 
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lärarutbildningen redan är högskolans största yrkesutbildning och många andra 
utbildningar som är viktiga för samhällets funktion också bör fylla sina platser. Kan man 
se att minskat söktryck inte är det enda problemet när det kommer till lärarbristen 
(Sveriges kommuner och landsting, 2018). En hög genomströmning på lärarutbildningen 
är av stor vikt för att fler behöriga lärare ska finnas tillgängliga (UKÄ, 2016).  

Faktorer för avhopp 
Universitetskanslersämbetet [UKÄ] (2016) har, i en statistisk analys, kopplat den rådande 
lärarbristen till den höga andelen avhopp från lärarutbildningen. Eftersom studien har ett 
undersökningsspann på nio år från påbörjad utbildning till examen har de inte fullt ut 
kunnat analysera de nya lärarutbildningarna. De har dock kunnat göra en bedömning 
utifrån uppgifter om första och sista registrerad kurs, som i sin tur kan ge en fingervisning 
hur troligt det är att studenterna hoppat av utbildningen eller ej. De har kommit fram till 
att de längre utbildningarna inom lärarhögskolan har högre andel avhopp än de kortare. 
UKÄ (2016) menar att lärarhögskolorna bör ha intresset av att minska de tidiga avhoppen, 
medan studentens ekonomiska situation blir mer krävande ifall de hoppar av senare i 
utbildningen. Även om denna analys inte kan förklara anledningarna till avhoppen eller 
analysera vidare storleken på problemen som tillkommer av avhoppen, ger den en 
fingervisning om vad som bör undersökas vidare av lärosätena.  
 
I en studie från Göteborgs universitet (2018) har orsakerna för avhopp från 
lärarutbildningen analyserats. Där har bland annat avhopp undersökts i koppling till kön, 
gymnasiebetyg, samt sökprioritering. Tydliga skillnader kan ses mellan könen, där 
männen i större utsträckning väljer att avsluta sina studier än kvinnorna. Vidare har visats 
att männen tenderar att avsluta sina studier i ett tidigare skede än kvinnorna. Även mellan 
sökprioritering visas det tydligt att risken för avhopp är betydligt större för de sökande 
med lärarutbildning som andra eller lägre prioritering. Vidare visas skillnaderna för 
gymnasiebetygen att spela en roll, då tendensen för avhopp är större hos lärarstudenter 
med lägre gymnasiebetyg (Göteborgs universitet, 2018).  
 
Genom en enkätstudie i sju versioner, för att anpassa efter varje program som undersöks, 
har data samlats in och kunnat analyserats (Göteborgs universitet, 2018). Där har skälen 
delats in i följande huvudkategorier:  

x Personliga skäl 
x Lärarutbildningsrelaterade skäl 
x Felvalsskäl 

I denna studie framkom det att felvalsskäl var den mest valda kategorin. Detta stämmer 
även överens med de underlag som Umeå lärarhögskola (2019) har tagit fram för en 
analys. Även där pekar det på att felval är den vanligaste orsaken till avhopp. Inom 
kategorin felval har alla svar som kan räknas som att informanterna ångar sitt val av 
utbildning samlats. Detta innefattar blad annat informanter som svarat att utbildningen inte 
stämde överens med deras förväntningar, har påbörjat andra studier eller börjat arbeta 
istället för studierna. Vidare har majoriteten av dessa angett att de antingen ångrat sitt 
yrkesval eller fått insikten om att läraryrket inte var något för just dem. Även avhopp 
kopplat till lärarutbildningen var en stor andel svar (Göteborgs universitet, 2018). Inom 
denna kategori samlades alla svar som rör utbildningen, så som kvaliteten och nivån på 
utbildningen. Den innefattar även VFU och utbildningens struktur. Eftersom Göteborgs 
universitets studie (2018) söker fördjupad förståelse för eventuella brister i utbildningen 
har denna kategori undersökts närmre genom att dela upp den i ytterligare kategorier, där 
svarande fått chansen att specificera sitt val av orsak. De uppdelade kategorierna är 
följande: organisation/upplägg, kvalitet/nivå, innehåll och VFU. Detta resulterade i att 
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inom utbildningsrelaterade orsaker för avhopp var lägst för kategorin VFU och högst 
gällande utbildningens kvalitet och nivå (Göteborgs universitet, 2018).  

Studie- och yrkesvägledning 
Barn och ungdomar kliver in i en värld som ständigt förändras och valen inför framtiden 
blir fler (Lidström, 2010). I en snårig terräng behöver de vägledning som hjälper dem att 
kunna fatta de beslut som krävs inför deras karriärprocess (Skolverket, 2012). Behovet av 
vägledning behöver dock inte avta efter skolan, då vi oftare byter yrken och utbildar oss 
sent i livet (Lidström, 2010). Även tiden vi utbildar oss i livet har ökat med tiden. Vi har 
fler valmöjligheter och förväntas ta ett större eget ansvar över vår framtid. I och med detta 
ökar behovet av stöd och vägledning för att hamna rätt (Skolverket, 2012). Jutdal (2015) 
beskriver behovet av att sätta elevernas behov i centrum. Att inte begränsa möjligheten för 
vägledning till de strukturella valen, utan även förbereda dem för att sikta mot sin 
drömkarriär genom att bygga upp en förståelse för hur deras utbildning och yrkesliv 
samverkar. Vidare nämner hon hur vissa kommuner agerat för att hitta fler alternativ till 
vägledning i form av bland annat digitala verktyg och drop in-vägledning. Detta för att nå 
ut till fler elever som inte annars skulle ha valt att boka en tid för ett möte med en studie- 
och yrkesvägledare (Jutdal, 2015).  
 
Enligt skolverket (2012) förväntas skolorna samarbeta med såväl arbetsmarknaden som 
universiteten, då eleverna bör få kunskap och verktyg som hjälper dem att vidga sina vyer 
inför sin framtida karriär. Detta bör ske med hjälp av en kombination av snäv och vid 
vägledning. Eftersom den snäva vägledningen kan innebära enskilda vägledningssamtal 
eller gruppsamtal, i båda fallen får eleven chans att reflektera och diskutera förberedelsen 
inför karriärval. Den vida vägledningen kan ske genom exempelvis praktik eller 
undervisning, samt andra aktiviteter som ger dem möjlighet att kliva ur sin 
bekvämlighetszon och därmed öppna ögonen för nya vägar och destinationer för sin 
framtida karriär (Skolverket, 2012).  
 
Skolan ska förse barn och ungdomar med en opartisk bild av samhället och dess 
karriärmöjligheter (Skolverket, 2012). Detta för att eleven ska kunna väga samman sina 
möjligheter med sin önskade karriärväg. Idag har elever tillgång till näst intill oändlig 
information om studier genom att de själva har tillgång till internet (a.a, 2012). Stora delar 
av den information som når ungdomar är ofta utformad i ett rekryteringssyfte som gör att 
eleverna inte får all information som är nödvändig för att de ska ta ett välgrundat beslut 
om sin framtid (Lovén, 2015). Detta medför ett ansvar hos skolorna att se till att eleverna 
kan granska och sortera alternativen kritiskt (Skolverket, 2012). Lovén (2015) förklarar att 
information för val är en viktigkomponent men inte ersättningsbar mot vägledning. Vidare 
ska skolan ska sträva efter att alla elever har insikt i det svenska skolsystemet, då det 
underlättar för eleverna att tänka ut möjliga och tillförlitliga framtida vägar inom vidare 
studier (Skolverket, 2012). I och med denna kunskap kan elever fatta rationella beslut 
gällnade sin framtida karriär. Lovén (2015) menar att det finns ett antal problem med 
tanken om att elever har kunskapen om att fatta rationella beslut gällande sin framtid. Det 
ställer kravet på eleverna att ha breda kunskaper om valmöjligheter och dessutom vara väl 
medveten om sina känslor, förmågor och brister. 
 
Skolverket (2012) menar att en studie- och yrkesvägledare ska ha kunskap och förmåga att 
förmedla både aktuell information och elevernas möjligheter för vidare studier, för att de 
ska kunna väga samman alla komponenter och ta ett aktivt och välgrundat val. Redan i 
grundskolan då eleverna väljer inriktning för gymnasiestudier kan val av kurser spela roll 
för intagandet av högre studier (Skolverket, 2012). Därför bör skolorna tidigt i 
grundskolan agera efter målet att öka elevernas kunskaper om utbildning och yrken. 
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Utöver de kunskaper som behövs för att sortera och välja vidare studier, ska också 
eleverna få hjälp med att undersöka arbetsmarknaden och dess prognoser för olika 
yrkesområden (Skolverket, 2012). Inför valet av vidare studier ska gymnasiestudenterna få 
det stöd och information de behöver för att kunna ta ett välgrundat beslut om att studera på 
högskola eller universitet. För att detta ska vara möjligt behöver de vägledning under 
gymnasiet för utbildningsalternativ och vägar in på högskolestudier. I motsats till detta 
nämner Lidström (2009) i sin uppsats att vägledning gällande tiden efter gymnasiet är 
bristande och att i de fall den sker upplevs den som en mer administrativ tjänst än 
diskussion om individens önskemål och behov. 

Teoretiska utgångspunkter 
Studien har utgått från två teorier för att dels förklara informanternas val av utbildning, 
men även det beslut som de tagit att avbryta sina studier. Nedan presenteras dessa två 
teorier och dess användningsområden för denna studie. 

Careership Theory 
Phil Hodkinson och Andrew Sparkes har utarbetat en teori som offentliggjordes 1997, 
karriärvalsteorin är i grunden en sociologisk teori då den bygger på Pierre Bourdieus 
kända begrepp habitus, kapital och fält. Habitus kan förklaras genom de invanda tankar 
och agerande som påverkats av den sociala miljön som individen vistats i under sin 
uppväxt. Habitus är en av komponenterna som ligger till grund för de handlingar 
individerna väljer att genomföra, då den under sitt liv ständigt påverkats av andras sätt att 
leva, tänka och tycka (Lundahl, 2010). Kapital kan delas in i olika kategorier där socialt 
kapital handlar om de närmsta personerna i individens sociala krets, medan det 
ekonomiska kapitalet räknas i de materiella tillgångar som individen har att tillgå (Lovén, 
2015). Vidare påverkas individen av sitt kulturella kapital där vanor och traditioner 
påverkar individen, samt det symboliska kapitalet som värderas av andra inom de fält den 
används.  
 
Lovén (2015) menar att även brytpunkter är en central del av karriärvalsteorins synsätt på 
karriärförloppet. Brytpunkter innebär att individen går från en situation eller sysselsättning 
i livet till en annan. Dessa brytpunkter kan delas in i olika typer, där strukturella 
brytpunkter genomgås av de flesta och ofta är relativt förutbestämda. Frivilliga 
brytpunkter är däremot en slags övergång som individen själv väljer, samt påtvingade 
brytpunkter som innebär att yttre påverkan har tvingat individen till en övergång som ej 
var väntad. Mellan dessa brytpunkter finns perioder, så kallade rutiner, då individen lever 
efter sina val och därmed hanterar sina beslut (Lovén, 2015).  
 
De beslut som individen fattar inom sin karriärväg både begränsas och möjliggörs av 
dennes handlingshorisont (Lundahl, 2010). Individers handlingshorisont påverkas även av 
individens klass, kön och etnicitet. De yttre faktorerna i form av exempelvis 
utbildningsutbud möjliggör alternativ till val medan individens erfarenheter och invanda 
tankemönster kan begränsa vad individen ser som möjligt alternativ eller inte (Lundahl, 
2010).  

Planned happentance theory och Learning theory of career counselling  
John D. Krumboltz har presenterat en så kallad kaosteori och med hjälp av andra har 
teorin fortsatt att utvecklas och delats upp. Teorin delar i mångt och mycket synen på 
karriärval med ovannämnda teorin. Dock menar de att slumpen har en betydligt större del 
av individens val än vad andra traditionella vägledningsteorier påpekar (Lundahl, 2010). 
Enligt Lundahl (2010) förklarar planned happenstance teori att ingen kan förutspå sin 
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framtid fullt ut, då både inre och yttre faktorer direkt eller indirekt påverkar individens 
möjligheter och karriärväg. De oförutsägbara händelserna kan påverka individen både 
positivt och negativt. Det kan ge individen både hinder i sitt sökande av karriärväg och 
chanser till andra vägar (Andergren, 2014). 
 
Learning theory of career counselling [LTCC] förklara hur människor väljer karriär och 
varför de väljer som de gör (Andergren, 2014). Teorin menar att flera faktorer påverkar 
individens sätt att tänka och de karriärval den gör. Förutom de medfödda begåvningar som 
individen besitter påverkas även valen av så väl omgivningens förhållanden och händelser 
som sociala förhållanden. Exempelvis kan det finnas olika resurser för olika delar av 
landet som gör att utbudet för utbildning begränsar eller möjliggör fler alternativ. Även 
det ekonomiska förhållanden som individen kommer ifrån kan påverka de upplevda 
möjligheterna att läsa vidare på högskola. Ifall den vuxit upp i en akademisk familj samt 
har stöd och hjälp från familj eller om den saknar ekonomiska förutsättningar för att välja 
utbildning före inkomst från arbete. Individen strävar efter att få ett arbete och därför 
påverkar arbetsmarknaden för olika tänkbara yrken även val av studier. Vilka arbeten som 
finns tillgängliga och inom vilka yrken det råder brist om personal. Vidare utsätts 
människor för information och vid upprepande av dess exponering tillskriver individen 
värderingar för den informationen. Därmed uppfattar individen detta som positivt, negativt 
eller neutralt.  
 
Andergren (2014) förklarar att enligt LTCC samlar individer åsikter och värderingar 
genom inlärning och därmed formas önskad karriärväg utifrån individens inlärda 
erfarenheter. Individen tillägnar sig erfarenheter dels genom att få upprepad information 
som tillslut värderas av individen som positiv, negativ eller neutral. Även genom de 
reaktioner som individen får av sitt sätt att agera och reagera, det vill säga en klassisk 
betingning där en positiv reaktion leder till upprepat mönster. En annan påverkan på 
individens uppbyggnad av önskad karriärväg är hur omgivningen har pratat om olika 
utbildningar och yrken som stereotyper (Andergren, 2014). Om ett barn får höra att 
exempelvis sophämtare är smutsiga och luktar illa, kommer barnet tillägna sig en negativ 
erfarenhet av det yrket och troligen inte se det som ett alternativ då den väljer sin karriär. 
Utöver denna typ av påverkan av föräldrar och andra vuxna i individens uppväxt matas 
människan även av media där olika yrken värderas med olika status (Andergren, 2014). 
Dessa stereotyper ger ofta en felaktig bild av vad yrket egentligen innebär. Individens 
inlärda värderingar kan förändras genom att den lärs om och bildar nya värderingar. En 
studie- och yrkesvägledare med god kunskap om teorin och dess metoder kan använda den 
för att förbereda individen för oförutsedda händelser och vända de negativa erfarenheterna 
till något positivt (Andergren, 2014).  
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Metod 
I avsnittet nedan förklaras hur studien har gått till, samt vilka avgränsningar och 
överväganden som gjorts inför studien.  

Val av metod  
Studien har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer, för att ge 
utrymme till djupare information om studenternas anledningar till avhopp från 
lärarutbildningen. Eftersom studien förväntas undersöka lärarstudenternas uppfattning, 
åsikter och känslor om såväl sin egen del av valet att avsluta studierna, som utbildningens 
påverkan valdes en personlig intervju (Denscombe, 2014). Möjligheten för fördjupning av 
dessa aspekter, samt att kunna ställa följdfrågor hade försvårats vid användning av en 
kvantitativ studie, därför har den metoden valts bort.  

Intervju som metod 
Fördelarna med den kvalitativa intervjumetoden är att själva intervjuerna inte är svåra att 
praktiskt genomföra. Förutom den kunskap om tekniker som intervjuaren behöver så kan 
upplägget för intervjun ske med enkla medel (Denscombe, 2014). Även då intervjuaren 
har en färdig mall att använda sig av under intervjutillfället finns utrymme för informanten 
att berätta om de delar den tycker är centralt för syftet, samt utveckla sina tankar och idéer 
i större grad än vid en exempelvis enkätundersökning med frågor i fast ordning 
(Denscombe, 2014). Utöver detta ges en möjlighet att utforska informantens svar vidare 
och djupare i form av följdfrågor. Denscombe (2014) nämner även den höga 
svarsfrekvensen vid intervjuer, då tid och plats vanligtvis är förbestämt och därför något 
som informanten prioriterar att genomföra.  
 
De nackdelar som kan nämnas för en intervju är påverkan av intervjuarens identitet. 
Svaren kan formas utifrån hur informanten uppfattar intervjuaren. Denscombe (2014) 
nämner faktorer som kan spela en roll i hur informanten påverkas av intervjuaren, så som 
ålder, klass, kön och status. Vidare menar han att bearbetningen och analysen av den 
insamlade empirin kan vara avancerad och kräva mycket tid på grund av icke 
standardiserade svar och den stora massan som ska behandlas (Denscombe, 2014).  
 
Avhopp från högre studier är ett komplext fenomen, då de kan ha många faktorer att ta 
hänsyn till för att komma till en orsak. Därför används en semistrukturerad intervjuform i 
denna studie, då intervjuaren har en färdig intervjuguide (se bilaga 2) med teman och 
frågor, utrymme lämnas dock för justering på ordningen av tema och frågor (Denscombe, 
2014). Detta för att den intervjuade ska ha större frihet för att utveckla svaren i sin valda 
ordning och med sina egna ord. På så vis löper intervjuaren mindre risk att missa åsikter 
och synpunkter (Denscombe, 2014). 
 
Två intervjuguider har arbetats fram som grund för intervjufrågor (Kvale och Brinkmann, 
2014). Den första i form av tematiska forskningsfrågor, som sedan översatts till teman där 
själva intervjufrågorna delats upp. Detta för att mätta de frågor som undersöks för studien, 
samt att kunna ställa frågor som är anpassat till ett vardagligt språk (Kvale och 
Brinkmann, 2014). Intervjuguiden (se bilaga 2) innehållande teman och intervjufrågor har 
använts som mall vid varje intervjutillfälle under studien. Intervjufrågorna har förberetts 
utifrån de teman som tagits ut från frågeställningarna, samt från litteratur, tidigare 
forskning och de teorier som planerats användas för analysen. Även förslag på följdfrågor 
har skrivits ned under den intervjufråga som förväntas ge information som kan vara 
intressant att följa upp.  
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Urval och undersökningspersoner 
Begränsningarna som valts i studien innebär att en lista har kunnat skapats med hjälp av 
lärarhögskolan vid Umeå universitet. Där ett register med lärarstudenter som tagit 
studieavbrott listats med namn och personnummer. Genom denna lista har telefonnummer 
tagits fram för att möjliggöra en intervjuförfrågning. Den teknik som använts för urval är 
flerstegsurval, då urvalet har arbetats fram i flera nivåer (Denscombe, 2014). Samt ett 
inslag av bekvämlighetsurval utifrån de ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar 
studien har haft. Till att börja med har en lista med namn och personnummer på icke 
aktiva lärarstudenter tillhandahållits. Ur denna lista har studenter med studieavbrott 
markerats, samt har ett urval av representativa inriktningar valts ut. Till sist har endast 
studenter bosatts i Umeå- och Skellefteå kommun kontaktats, detta på grund av 
möjligheten att utföra en intervju ansikte mot ansikte.  
 
Med hjälp av listan med urval har förfrågningarna gjorts i första hand via telefonsamtal. 
De personer som inte svarat eller på annat sätt inte gått att nå via uppringning har 
kontaktats ytterligare i form av sms. I samtliga sms har syfte och den frivilliga medverkan 
förklarats och vidare har de ombetts att återkoppla vid intresse för medverkan i studien. 
De som valt att medverka har bokats in för intervju mellan vecka 15 och 17. Fem dagar 
innan inbokat intervjutillfälle har informanterna fått ett sms med dag, tid och plats för 
mötet. Detta både som en påminnelse för mötet, men även av det praktiska skälet att 
grupprummen på campus i Umeå har en bokningsmöjlighet med fem dagar framåt i tiden.  
 
Två av informanterna har bokat om och därmed efterfrågat en telefonintervju. 
Utgångspunkten för antalet informanter var fem lärarstudenter från Umeå universitet med 
studieavbrott, vilket har varit möjligt att genomföra. Även om de förfrågningar som skett 
efter en utarbetad lista inte har rangordnats efter kön, resulterade undersöknings 
personerna i en relativt jämn könsfördelning. Två män och tre kvinnor valde att delta i 
studien. Samtliga informanter är över 20 och under 35 år gamla.  
 
Ett visst bortfall har funnits. Listan var ordnad efter vilket år studenterna registrerat ett 
studieavbrott. Efter att ha ringt i turordning de som stod först på listan, alltså de som 
registrerat studieavbrott längst från dagens datum, då samtliga kontaktade antingen inte 
svarade eller avböjde förfrågan om medverkan, påbörjades listan från andra hållet. Det vill 
säga att de som avslutat nyligast kontaktades då först. Detta medförde att alla fem 
informanter som kunde bokas in för intervju har registrerats för studieavbrott inom samma 
år. 

Genomförande 
Vid första kontakt med informanterna förklaras syftet med studien, vad den ska användas 
till och informantens rätt att avsluta sin medverkan utan närmare förklaring. Därefter 
inleds en förfrågan av medverkan i studien. Vid ett accepterande svar har informanten valt 
tid och dag för mötet. Av praktiska skäl har grupprum på campus bokats av intervjuaren. 
Ytterligare inleds intervjun med ett missivbrev (se bilaga 1) som informanten fått läsa, 
som sedan skrevs under av både författaren och informanten. 
 
De tre intervjuer som skett ansikte mot ansikte har ägt rum i ett grupprum på campus i 
Umeå respektive Skellefteå, utifrån var informanten är bosatt. Intervjun har inletts med att 
intervjuaren kort förklarat syftet med studien och önskan att spela in intervjun, det 
frivilliga medverkandet samt hantering av intervjumaterial. Vidare har informanten fått 
läsa missivbrevet (se bilaga 1) för studien, som är undertecknat av intervjuaren, för att 
sedan underteckna samtycke för medverkan. Därefter har informanten fått möjlighet att 
ställa frågor innan inspelningen börjar. För att inte missa information samt att minska 
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eventuell spänning hos informanten har intervjun avslutats med en öppen fråga om 
informanten upplever att intervjuaren har missat någon viktig fråga, något som 
informanten tycker bör framgå utöver de frågor som ställts (Kvale och Brinkmann, 2014).  
 
De två intervjuer som hölls över telefon genomfördes i stort på samma vis som de fysiska 
intervjuerna. Av praktiska skäl har dock intervjuaren börjat med förfrågan om inspelning 
av samtalet. Vidare presenterades syftet, informantens rätt att avbryta medverkan, 
informantens anonymitet och kort genomgång av konfidentiell hantering av 
intervjumaterialet. Slutligen fick informanterna ta del av kontaktinformation till 
författaren. I övrigt genomfördes intervjuerna liknande de andra, efter samma 
intervjuguide (se bilaga 2) med öppenhet för förändringar i ordning av teman beroende på 
informanternas informationsordning. Även dessa intervjuer avslutades med en fråga om 
övrig information som informanterna upplevde att studien skulle ha nytta av. 

Bearbetning och analys 
Samtliga inspelade intervjuer har transkriberats av intervjuaren i den ordning som 
intervjuerna skedde. Eftersom materialet från samtliga intervjuer har varit omfattande, har 
en mall för sammanställning av svaren arbetats fram utifrån de teman som varit grunden 
för intervjuguiden (se bilaga 2). Därefter har denna mall använts för att komprimera 
informanternas svar för att enklare kunna jämföra och sammanställa dem. När alla fem 
intervjuer bearbetats klart har samtliga skrivits ut för att få en bättre överblick då de 
sammanställs i en resultatpresentation. De teman som framkommit har därefter legat som 
grund för jämförandet mellan informanternas svar. Till sist har de skrivits ihop efter de 
frågeställningar som studien önskade att få svar på. För att inte avslöja informanternas 
identitet har de vid utvalda citat nämnts med fiktiva namn, samt vilket program inom 
lärarutbildningen de påbörjat. 
 
Analysen och diskussionen har vävts samman i denna studie och på så vis formats och 
presenterats tillsammans i en sammanfattande diskussion. Detta för att ge större utrymme 
för tidigare forskning, litteratur samt teorier och jämförandet mellan dem och resultatet för 
studien. Även för att öka friheten att vidare diskutera de teman som framkommit genom 
studien och tidigare forskning.  

Etiska principer 
Studiens utgångspunkt för insamling av empiri har utgått från vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002). Där informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har legat som grund för såväl 
intervjuförfrågan, genomförandet av intervjuer och hantering av insamlad empiri 
(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjuer har börjat med genomgång av missivbrev (se 
bilaga 1). I missivbrevet framgår syftet, användningsområdet och samtycke till 
medverkan. Vidare nämns hur hantering och tillgång till informantens uppgifter och 
intervjuns material behandlas. Missivbrevet avslutas med kontaktinformation till 
författaren och handledare för arbetet.  
 
Med hänsyn till dataskyddsförordningen [GDPR] har informationen som hämtats från 
lärarhögskolan inte innefattat kontaktinformation till de listade personerna med 
studieavbrott eller studieuppehåll. Detta har inneburit att telefonnumren har hämtats från 
internettjänster där namn och ålder har lett till ett telefonnummer. I och med den 
begränsade kontaktinformationen har personer utan offentlig kontaktinformation inte 
skrivits ned på den lista som i slutändan ringdes efter.  
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Resultat 
I detta avsnitt redovisas empirin som insamlats för denna studie. I förstahand presenteras 
de orsaker som informanterna har gett för att avsluta sina studier. Detta följs av 
förväntade orsaker som enligt tidigare studier har påverkat lärarstudenter i sina val att 
avsluta sina studier. Slutligen presenteras informanternas erfarenhet av studie och 
yrkesvägledning genom sin skolgång och inför sökandet av högskolestudier. 

Inför sökandet av lärarutbildningen 
Anledningarna för att söka till lärarutbildningen har varierat mellan informanterna. Bland 
annat har arbetsmarknaden nämnts som faktor för valet av utbildning, då bristen på lärare 
har setts som en chans att säkra sin framtida anställning. Vidare har intressen för ämnen 
under gymnasiet, både nyupptäckta och stärkta, påverkat valet av vidare studier. Samt en 
informant som uttrycker att hon inspirerats av släktingar som arbetat som lärare under 
informantens skolgång.  
 
Sökprioriteringen av lärarutbildningen har även framkommit under intervjuerna. Av fem 
intervjuade har två informanter sökt lärarutbildningen i första hand. De resterande 
informanterna haft lärarutbildningen i andrahand och därmed valt bort en utbildning eller 
inte blivit antagen.  
 
Ingen av studiens informanter har behövt komplettera sina betyg från gymnasiet för att få 
högskolebehörighet. Dock har två av informanterna läst kurser via komvux för få 
särskildbehörighet eller tillägna sig meritpoäng. Endast en av informanterna uttrycker 
missnöje med sina betyg, att de är för låga i vissa ämnen: 
 
”Jag läste extra matte för att jag hade inte så bra betyg från mitt gymnasium från mitt 
hemland” Eva, Förskollärarprogrammet. 
 
I övrigt upplever informanterna att de har från medel till bra betyg från gymnasiet. Varav 
en uttrycker att han har haft lätt för sig i skolan: 
 
”Jag har haft ganska lätt för mig i skolan så att betygen och så var inga problem” Erik, 
ämneslärarprogrammet åk 7 - 9. 
 
Tre av informanterna har skrivit högskoleprovet innan ansökning till lärarutbildningen. 
Samtliga tre upplever att de inte är nöjda med resultatet. Varav en uttrycker att hennes 
resultat speglar hennes kunskaper sämre än hennes betyg från gymnasiet: 
 
”När jag gjort högskoleprovet så tycker jag att högskoleprovet visar en sämre bild av mig 
än vad liksom mina betyg visar. Det tycker jag är lite intressant.” Sara, 
grundlärarprogrammet fritidshem.  

Information inför sökande av utbildning 
Endast en av informanterna har använt sig av en studie- och yrkesvägledare för att få 
information inför att söka lärarutbildningen, utöver detta möte har hon även läst på själv 
om utbildningen. Flera av informanterna har valt att söka information på egenhand om så 
väl utbildningen som yrket. Utöver detta har alla informanter utom en diskuterat med 
andra i deras närhet som har utbildat sig till lärare.  
 
Tre av informanterna uttrycker att de har saknat information inför sökandet av 
lärarutbildningen. Den information som efterfrågas är riktad mot så väl utbildningen som 
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yrket, samt de olika utbildningstyperna som finnstillgängliga för att tillägna sig en 
lärarexamen. Även bilden av verkligheten av yrket har efterfrågats i studien:   
 
”Ja jag trodde kanske att de skulle beskriva verkligheten också…//… för det är många 
som, även de som har utbildat sig färdigt som lärare, de jobbar bara några år och sedan de 
sysslar med någonting annat.” Eva, förskollärarprogrammet. 
 
”Ja men det är väl ändå att ge information kring det här med KPU också. Att det finns 
olika vägar att bli lärare…//… Jag tror att KPU, det är ju ett bra sätt att få tag på annat folk 
som kanske inte har tänkt sig lärare från början heller. Man skulle kunna väga dem, 
liksom att så här kan du bli lärare. Det här är fördelarna med lärarprogrammet och det här 
är fördelarna med KPU och sånt. Sådan information tror jag hade varit bra.” Adam, 
ämneslärarprogrammet gymnasiet. 

Anledningar till avhopp från lärarutbildningen 
Anledningarna till avhopp från lärarutbildningen skiljer sig för samtliga informanter i 
denna studie. Dock kan näst intill alla informanternas orsaker för avhopp samlas inom 
ramen för felval. Den första informanten upplevde att hennes förväntningar på yrket inte 
stämde in på verkligheten, efter verksamhetsförlagd utbildning [VFU] insåg hon därför att 
utbildningen inte skulle leda till ett arbete som hon skulle trivas med. Den stressiga miljön 
för förskollärare var den största bidragande faktor för hennes avhopp. Informanten 
förklara detta på följande sätt: 
 
”Arbetstiderna är ganska bra och så. Jag tänkte i början att bli lärare är inte så där stressigt 
jobb. Det var då min tanke…//… förskollärarna de har ju stora barngrupper. Alldeles för 
stora och det var också den första anledningen jag hoppade av…//… Det var stressmiljön, 
alltså praktiken. De är ju ganska stressade för att de måste planera, men ändå när de har 
gjort så mycket planering för barnen. Alltså planering med pedagogiska grejer. Men ändå 
har de stora barngrupper…//… De måste planera hela tiden det här med pedagogiken hela 
tiden och samtidigt de har ju ibland är det ju föräldrarna som bara lämnar ansvar.” Eva, 
förskollärarprogrammet. 
 
Nästa informant kom i kontakt med ett ämne genom lärarutbildningen som han kände var 
intressant att läsa vidare om. Därför avslutade han sina lärarstudier för att påbörja en 
annan utbildning. Informanten uttrycker detta på följande sätt: 
 
”Äh, jag tycker det här var lite roligare. Jag tycker fortfarande att det är jättekul att 
undervisa och så, men det här var lite roligare.” Adam, ämneslärarprogrammet gymnasiet. 
 
Den tredje informanten valde att inte fullfölja sin utbildning då hon upplevde att hon inte 
hade tänkt igenom sitt beslut att påbörja studier, vilket för henne innebar att hon inte 
kände att hon gav sig in i studierna helhjärtat och att hon kände sig osäker på sitt val av 
utbildning. Hon nämner även att hon är mångsidig och därför kan tänka sig att arbeta med 
många olika områden. Istället för studierna valde hon att gå tillbaka till sitt arbete som hon 
hade innan sökandet av utbildningen. Informanten säger: 
 
”Jag trivdes faktiskt bra. Det enda som var tråkigt var ju att jag pendlade…//… Ja alltså, 
bland annat var de det. Och jag kände att det var inte kanske riktigt rätt just nu. Jag 
funderade egentligen under hela hösten om det verkligen var rätt tid just nu, och alltså om 
det ens var rätt utbildning.” Maria, ämneslärarprogrammet gymnasiet. 
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Den fjärde informanten trivdes på utbildningen och hade önskat att kunna ta ett uppehåll 
istället för att avbryta studierna helt. Efter att ha tagit en examen i annan 
högskoleutbildning i anslutning till sökandet av lärarutbildningen, så blev studierna för 
mycket för henne att hantera just då och studieavbrottet blev registrerat på grund av 
skoltrötthet. Sista informanten har registrerat studieavbrott men läser till lärare genom en 
annan typ av utbildning. Anledningen till hans studieavbrott var tekniska, då han hade 
önskat två praktiska ämnen som inte gick att kombinera genom ämneslärarprogrammet 
med inriktning 7 - 9. Informanten läser nu till lärare genom VAL som ger honom 
möjlighet att läsa två ämnen och sedan kunna komplettera sin examen med det önskade 
praktiska ämnet.  
 
När avhoppen har skett i utbildningen för informanterna i denna studie har varit relativt 
jämt uppdelat på tidigt avhopp och sent avhopp. Tre av de fem informanterna har endast 
fullföljt en termin innan studieavbrottet registrerats, samtliga tre var kvinnor. Medan de 
andra två informanterna endast hade en till två terminer kvar av utbildningen. Dessa två 
var männen som deltog i studien. 
 
Två av informanterna har till avsikt att under snar framtid fullfölja lärarutbildningen och 
därmed ta ut en examen. Endast en informant har uttryckt ett nekande till möjligheten att 
återuppta lärarstudierna. De resterande informanterna väljer att hålla dörrarna öppna till 
såväl lärarutbildningen som läraryrket.  

Akademiska miljön – ett främmande språk? 
Gemensamt för studiens alla informanter är att samtliga kommer från en akademisk miljö, 
där antingen en eller flera av familjemedlemmarna har läst och fullföljt en 
högskoleutbildning. Det akademiska språket har dock inte fallit sig naturligt för alla 
informanterna, två av de intervjuade uttrycker en svårighet med att förstå det akademiska 
språket och dess termer i början av utbildningen. Varav den ena nämner följande:  
 
”Det första man reagerade på föreläsningarna var kanske språket…//…det akademiska, det 
var ju mycket begrepp och sådant som man inte nämner riktigt i gymnasiet.” Erik, 
ämneslärarprogrammet åk 7 - 9. 
 
De tillade dock att de relativt snabbt kom in i detta då de övade på att läsa och skriva 
akademiskt och vetenskapligt kontinuerligt under utbildningen. Vidare nämner dessa två 
informanter att det egna ansvaret växte från gymnasie- till högskolestudier, varav den ena 
uttrycker följande: 
 
”Det är ju universitet, det är ju en högre nivå liksom än vad gymnasiet har varit. Det är 
mycket mer eget ansvar såklart.” Maria, ämneslärarprogrammet gymnasiet. 
 
Alla utom en informant har nämnt att de haft vetskap om möjligheter till hjälp med sina 
studier, varav två lyfter fram studieverkstan på Umeå universitetsbibliotek. En av 
informanterna berättade att: 
 
”Det var de ändå ganska tydliga med i början. Alltså första dagarna, det här med att man 
kan vända sig till studieverkstad eller vad det nu heter och få hjälp med sin studieteknik 
och alltså att de nämnde ställen man kunde gå till för att få hjälp.” Erik, 
ämneslärarprogrammet åk 7 - 9. 
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Ingen av informanterna har dock upplevt att de har behövt använda sig av den typen av 
hjälp. Flera av dem nämner istället att de tagit hjälp av andra studenter när något har varit 
oklart. 
 
Tre av informanterna har studerat på högskola innan de sökte in på lärarutbildningen. 
Varav två har valt att avsluta även dessa studier innan planerad examen. Endast en av 
informanterna har fullföljt en tidigare högskoleutbildning och därmed innehar en 
kandidatexamen. 

Ekonomin under studierna 
De fem informanterna har valt att använda sig av Centrala studienämnden [CSN] för att 
finansiera sina studier. Storleken av bidrag och lån från CSN har dock varierat. Tre av 
informanterna har lånat fullt ut för hela studietiden, medan två har valt att leva på halva 
lånet respektive endast den del som består av bidrag. De två informanter som inte har valt 
att arbeta extra understudietiden har levt på fullt lån respektive halva lånet. De resterande 
informanterna har känt ett behov av att utökat sin ekonomi under studietiden. Dock har 
samtliga informanter uttryckt att den snäva ekonomiska förutsättningen inte har påverkat 
deras studiemotivation eller beslut att avsluta studierna. Varav den ena uttrycker sig på 
följande sätt: 
 
”Alltså nej, jag levde ändå på ett halvt lån i ett halvår lite drygt. Ja det vart ganska snålt 
där ett tag, det är egentligen inte det problemet. Alltså jag hade ju kunnat öka det om jag 
ville.” Maria, ämneslärarprogrammet gymnasiet. 

Studie- och yrkesvägledning 
En genomgående brist på vägledning har framkommit i denna studie. Samtliga 
informanter har saknat helt eller fått bristande vägledning genom hela sin skolgång, samt 
inför val av högskolestudier och vid avslutande av lärarutbildningen.  
 
Ingen av de informanterna som medverkat i studien har ett tydligt minne av ett möte med 
studie- och yrkesvägledare i grundskolan eller gymnasiet. De tre som träffat studie- och 
yrkesvägledare under grundskolan förklarar mötet som praktiskt och kort. De uppger att 
de har känt sig säkra på sina val och därmed inte känt ett behov av vägledning. En av 
informanterna nämner att: 
 
” ja jag tror att det var någonting alla var tvungen att göra. Bara för att liksom, ja men 
prata med den personen…//… Det var ett enkelt möte, ja precis det var väldigt kort vill jag 
minnas också.” Sara, grundlärarprogrammet fritidshem. 
 
En av informanterna uppger att han aldrig har varit i kontakt med en studie- och 
yrkesvägledare. Han förklarar sin relation till studie- och yrkesvägledaren under 
grundskolan på följande sätt: 
 
” Jag tror det var nåt som var frivilligt, om du känner för det kan du gå till dem, sådär. 
Men de va inte aktiva i våra val så att säga…//… hörnkontoret högst upp eller nånting. 
Där skulle jag väl tro att de satt. ” Adam, ämneslärarprogrammet gymnasiet. 
 
Endast en informant nämner att hon träffat studie- och yrkesvägledare i vuxen ålder. Hon 
uttrycker att de mötena har sett olika ut, men har även i hennes fall varit relativt praktiska. 
De har antingen jämfört betyg och informerat om behörighetskraven för högskola, eller 
fått rådet att tillägna sig kunskaper och färdigheter för en arbetsmarknad med rådande 
personalbrist. Hon uppger att efter det sistnämnda mötet valde hon att varken söka de 
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utbildningar hon tidigare önskat att läsa, eller att fullfölja en tidigare påbörjad 
högskoleutbildning.  
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Sammanfattande diskussion  
I detta avsnitt diskuteras och analyseras resultatet för denna studie, med hjälp av tidigare 
nämnd litteratur, tidigare forskning inom ämnet, samt de valda teorierna. Vidare 
diskuteras den valda metoden för studien, samt förslag på vidare forskning. 

Påverkan inför lärarstudierna 
I denna studie har det framkommit att informanternas anledningar till att söka in till 
lärarutbildningen stämmer överens med andra studier. Enligt Göteborgs studie är 
vanligaste anledningen för att söka lärarutbildningen intresset för utbildningen eller yrket. 
Spridningen på svaren i denna studie gör att de täcker in flera alternativ, dock var just 
detta alternativ det enda som framkom från flera av informanter. Intressant var att inom 
detta svarsalternativ kunde inspiration från egna lärare eller släktingar som arbetar som 
lärare hittas hos två av informanterna. Detta kan med hjälp av careership teorin förklaras 
utifrån habitus och handlingshorisont, där informanterna har fått en yttre påverkan av 
vuxna i sin uppväxt. De har bildat en positiv uppfattning om yrket som gjort att de tänker 
på läraryrkes som en möjligt alternativ till karriärväg.  
 
Vidare kan sökprioriteringen hos de deltagande informanterna jämföras med Göteborgs 
universitets studie, där man menar på att de som sökt lärarutbildningen i lägre grad än i 
första hand riskerar de att inte fullfölja utbildningen. Genom LTCC kan valet av 
andrahandsstudier förklaras genom slumpens påverkan. Att informanterna har valt att gå 
en väg som de inte tänkte från början, men att chansen för lärarutbildningen dök upp 
genom att de inte kom in på eller valde bort annan utbildning. Värt att nämna i denna 
studie är att en av informanterna, som enligt detta valde en annan väg, är en av de två 
säkra när det kommer till att återuppta lärarstudierna och på så vis även fullfölja dem. I 
övrigt skulle man kunna tänka sig att andrahandsvalet inte lades lika stor vikt vid att 
komma in på och därmed finns risk för begränsad motivation för så väl studierna som det 
framtida yrket. 
 
I stort stämde förväntningarna på utbildningen in på verkligheten för informanterna. Dock 
nämndes den tidiga praktiken som en förvåning hos två av informanterna. Varav en 
nämner detta som en stor anledning till varför hon valt att avsluta sina studier på 
lärarutbildningen. Den stressiga miljön som lärarna arbetar i avskräckte henne från den 
framtida yrkeskarriären som lärare, vilket även rapporter från Lärarförbundet visar på som 
ett stort problem för yrkesgruppen. Detta kan peka på att förändringar i arbetsbördor inom 
läraryrket behöver ses över för att öka attraktionskraften för yrket. 

Anledningar till avhopp 
Felval har nämnts som vanligaste orsaken av så väl Göteborgs universitets studie samt 
Umeå universitets underlag för analys. Orsaken stämmer även in på denna studie, där tre 
av informanterna har angivit felval som orsak för avhopp. De som räknats in i felval i 
denna studie är osäkerhet inför om utbildningen och yrket var rätt, byte till andra studier 
och insikten om att läraryrket kändes fel. Upplevelsen av ett felval hos informanterna kan 
förklaras genom Krumboltz teorier om människans inlärning och slumpens påverkan. En 
av dessa informanter upplever sig själv som mångsidig och har därför svårt att bestämma 
vad hon verkligen vill arbeta med. Detta tillsammans med hennes osäkerhet för läraryrket 
kan ses som en individ som lärs om vid nya situationer och därför håller dörrarna öppna 
för olika möjligheter. Vilket i hennes fall vekar bli ett hinder då hon inte ha fått den hjälp 
hon hade behövt för att reda ut skillnaden från vad hon kan tänka sig att göra eller hennes 
drömkarriär. En annan av dessa informanters val kan även förklaras med hjälp av denna 
teori, eftersom han valde lärarutbildningen och hade detta som mål för sin karriär, tills han 
genom utbildningen stötte på en annan möjlighet som gjorde honom nyfiken att byta bana. 
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Den tredje orsaken för avhopp, insikten om att läraryrket kändes fel, kan ses som att 
individen har lärts om från de tidigare inlärda erfarenheterna gällande läraryrket. Eftersom 
hon hade en tydlig bild av att läraryrket skulle innebära mycket tid till barnen och ett 
relativt stressfritt arbete med bra arbetstider. Detta förändrades då hon genomförde sin 
VFU, där lärarna som hon följde inte alls verkade ha den tid för barnen som hon förväntat 
sig. Hon ändrade sin erfarenhet av yrket och därmed insåg att detta inte var som hon hade 
tänkt sig. Det kan tänkas att hon möjligtvis hade kunnat hantera detta glapp mellan 
förväntningarna och verkligheten ifall hon hade vetat innan vad yrket innebär innan hon 
sökte till lärarutbildningen.  
 
Studier har även visat på samband mellan låga gymnasiebetyg och hög risk för att avsluta 
sina lärarstudier, informanternas uppfattning har inte stämt överens med detta samband. 
Ingen av informanterna upplever att de har haft låga betyg eller för den delen behövt 
komplettera sina betyg för att känna sig trygg med att komma in på utbildningen. Dock 
kan uttrycket låga betyg uppfattas olika beroende på vad de jämför med. Eftersom betyg 
från gymnasiet inte kollades upp för studien kan det inte med säkerhet inte sägas att det 
motsäger statistiken fullt ut.  
 
Vidare visar Göteborgs universitets studie på skillnad i risker för avhopp mellan män och 
kvinnor, där dels männen avslutar sina studier i högre grad än kvinnor. Studien visar även 
på den ökade risken för män att avsluta tidigare än kvinnorna, vilket i denna studie har 
visat sig vara tvärt om. De tre kvinnor som deltagit i studien har valt att endast studera en 
termin, medan männen har endast fåtal kurser kvar från att ta ut en examen. Detta kan 
både visa på lokala skillnader men kan även tänkas vara utifrån de få deltagarna vilka 
kvinnor och män som valt att delta i studien. Gemensamt har männen även intresset för 
ämnena samt undervisning, på så sätt skulle de kunna ha valt att härda ut tills studierna för 
de ämnen de var intresserade av påbörjade. 
 
Ingen av informanterna nämner den rådande kritiken mot läraryrket, så som den låga 
statusen eller den bristande löneutvecklingen. Det behöver dock inte betyda att detta inte 
har påverkat dem vid sitt val av att inte fullfölja lärarutbildningen. Detta kan förklaras 
genom habitus, på så sätt att vi matas med negativ information om läraryrket i form av 
debatter och demonstrationer för lärarnas låga löner och status. En undermedveten åsikt 
om yrket kan ha satt spår hos informanterna och på så vi påverkat dem när första tanken 
såddes, om detta verkligen var rätt väg för dem att gå. Som tidigare nämnt, behöver både 
status och lönerna för yrket höjas för att öka attraktionskraften för yrket och därmed även 
utbildningen. Om yrkets status och lönerna såg bättre ut kan man tänka sig att detta skulle 
kunna fungera som en morot för en del av de som annars hade valt att inte fullfölja sina 
lärarstudier.  

Studie- och yrkesvägledares roll i informanternas val av karriär 
Enligt skolverket ska skolorna arbeta aktivt för att undvika felval av så väl 
gymnasieprogram som vidare studier. Nämnvärt för denna studie är att fyra av fem 
informanter har försökt leta reda på information om utbildningen utan hjälp och stöd av 
vägledare. Detta går stick i stäv med de rekommenderade arbetet med skolungdomar att få 
hjälp att sortera och värdera information. Eftersom tre av informanterna upplever att de 
har saknat information inför sökandet av högskolestudierna. Två av dessa informanter 
saknade information om olika vägar för att bli lärare, vilket i skrivande stund är under 
arbete, som leds av det lokala universitet som denna studie undersökt. 
 
Vidare kan bristen eller saknandet av professionell vägledning under grundskolan tänkas 
bidragit till deras felval av högskolestudier. Fyra av fem informanter har inte fått den hjälp 
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som förväntas i skolan vid de strukturella brytpunkterna i deras liv. Valet för 
gymnasieutbildning är, som tidigare nämnt, något som kan påverka individen även senare 
i livet. Eftersom kombinationer av gymnasieprogram och tillvalda ämnen kan spela roll 
för behörighet inför vidare studier.  
 
Även brytpunkten från gymnasiet till vidare studier eller arbetslivet är svår att hantera för 
de unga vuxna. I denna studie framkommer den bristande vägledningen i större 
utsträckning. Flera av informanterna har inte träffat en studie- och yrkesvägledare under 
gymnasietiden och har därför inte fått den förväntade grunden att stå på för att göra ett väl 
genomtänkt framtida karriärval. I denna del av de unga vuxnas liv kanske bred vägledning 
är än viktigare än under grundskolan, då de förväntas gå ut gymnasiet med en kännedom 
om arbetslivet, dess marknad och utbildning. Utan denna grundkunskap blir den snåriga 
terrängen än svårare att hantera. Det kanske inte är så konstigt att studenterna känner sig 
vilse och osäkra på deras framtidsutsikter då de inte vet möjligheterna fullt ut. I denna 
studie visar det sig att två av informanterna har studerat tidigare på högskola men inte 
avslutat programmet. Även detta kan peka på en osäkerhet för vad den vill ägna sin 
yrkeskarriär åt. Denna osäkerhet hade kunnat minskas eller eliminerats med hjälp av rätt 
stöd och vägledning under så väl grundskola som gymnasiet. 

Metoddiskussion 
Svårigheterna med att generalisera en småskalig studie som denna har vägts in i valet av 
metod (Denscombe, 2014). Ekonomiska resurser och tid är begränsat för denna studien, 
därför ligger fokus på ett lokalt universitet. Vilket gör att studiens resultat är lokal och 
överförbarheten för en annan ort minskar. Urvalet har i största möjliga mån försökt att 
sprida informanterna på ett sätt som går att jämföra med andra befintliga underlag och 
kvantitativa studier. Detta för att öka överförbarheten av studien och på så sätt ge större 
utrymme för analys och diskussion. Vidare innehar författaren tolkningsrätt och ansvar för 
att innehållet i empirin inte lyfts ur sin kontext på ett sätt som missvisar informationen 
(Denscombe, 2014). För att minska denna risk har intervjuaren använt andrafrågor, vilket 
innebär att intervjuaren måste lyssna aktivt på informanten för att få ut mer information 
samt att kunna bekräfta att den uppfattat informationen i enlighet med informanten (Kvale 
och Brinkmann, 2014).  
 
Den semistrukturerade intervjuformen har passat bra till denna studie, då en färdig mall 
med frågor har kunnat användas som stöd men samtidigt ge utrymme för att använda mig 
av de samtalstekniker som vi lärt oss i utbildningen som studie- och yrkesvägledare. I och 
med detta har jag kunnat använda en mjukare intervjustil som jag tänker kan ha suddat ut 
vissa annars eventuella maktskillnader mellan intervjuaren och informanten. Jag har varit 
medveten om att få informanter gör att det blir svårt att generalisera studien, därför har 
fokus riktats mot att få djupare snarare än bred information. I efterhand har dock tanken av 
en metodkombination vuxit fram, där en kvantitativ studie i form av enkäter med ett 
mindre antal kompletterande kvalitativa forskningsintervjuer hade kunnat bredda studiens 
omfång och på så sätt gett en större möjlighet till överförbarheten i studien. Men eftersom 
den lista med studieavbrott som var tillgänglig inte innefattade kontaktinformation pg. a 
GDPR, hade detta troligtvis krävts än mer tid och på så vis riskerat att tummat på 
kvaliteten av arbetet.  

Vidare forskning 
Även om denna studie inte är av den omfattningen att generella slutsatser kan förväntas 
redovisas, kan den tillsammans med de andra studierna och tidigare forskning ge en 
fingervisning om vad som kan vara av intresse att i undersöka vidare. Det vore därför 
intressant att undersöka fenomenet i större skala och även utifrån studie- och 
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yrkesvägledares synvinkel, för att avgöra ifall vägledningen inför lärarhögskolestudier är 
tillräcklig eller bör förbättras, alternativt förändras. Även förebyggande arbeten gällande 
felval vore av intresse att utvärdera och undersöka hos studie- och yrkesvägledare på så 
väl grundskola som gymnasieskola. Kanske behöver de mer utrymme för denna typ av 
arbete.  
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Bilaga 1 Missivbrev 
 
Missivbrev 
 
Denna information riktar sig till dig som påbörjat studier på lärarhögskolan vid Umeå 
universitet, men har valt att avsluta studierna innan examen.  
 
Det råder lärarbrist i landet, samtidigt väljer en stor andel studenter på lärarprogram runt 
om i landet att avsluta sina studier tidigare än väntat. Tillsammans utgör detta svårigheter 
för skolorna att förse elever med utbildning i förväntad kvalitet. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka anledningar till avhopp från 
lärarhögskolan på Umeå universitet. Detta för att vidare kunna hitta möjliga förslag på 
åtgärder för studie- och yrkesvägledare som minskar avhoppen. 
 
Förfrågningen sker efter en respondentlista som har skapats för detta ändamål, med hjälp 
av information från lärarhögskolan vid Umeå Universitet. Fyra till fem intervjuer kommer 
att hållas under veckorna 15 till 17. Intervjutiden är beräknad på 30-60 minuter. 
 
För att underlätta bearbetning av intervjumaterial önskas inspelning av intervjuerna. Allt 
material kommer att hanteras konfidentiellt. Endast jag som författare och eventuell 
examinator kommer att ha tillgång till materialet fram till arbetet färdigställts, därefter 
raderas allt material utöver det färdigställda arbetet i form av ett examensarbete. 
Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan närmare förklaring. 
 
Jag som skriver examensarbetet heter Lisa Löfgren och läser sista terminen på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet. Som avslutande kurs för programmet 
skrivs ett examensarbete, varav denna intervju äger rum.  
 
 
Underskrift (ort, datum och namn): 
 
 
Student     Deltagande  
 
……………………………………  …………………………………….. 
 
Student    Handledare 
Lisa Löfgren    Anders Hedman 
Tel XXXX    Tel XXXX 
Mail XXXX    Mail XXXX 
  



 

 
 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

x Ålder? 
x Vart kommer du ifrån? 

- Har du flyttat för studierna på lärarhögskolan? 
 

x Vart gick du grundskola? 
- Hur upplevde du din grundskola? 

x Vilken inriktning gick du på gymnasiet? 
- Hur upplevde du din gymnasietid? 
 

x Har du en gymnasieexamen? 
x Hur ser dina betyg ut från gymnasiet? 
x Har du läst på komvux/folkhögskola för att komplettera? 
x Har du skrivit högskoleprovet? 

- Om ja, vilket resultat? 
x Vilka betyg sökte du in med? Gymnasiebetygen eller högskoleprovet? 

 
x Sökte du andra utbildningar i anslutning till lärarutbildningen? 

- Vilken ordning (prioritering)? 
x Har du studerat någon annan eftergymnasialutbildning än lärarutbildning? 

- Har du sökt annan utbildning än lärarutbildningen? 
 

x Har andra i din familj studerat på högskola?  
- Om ja, vad? 
- Om nej, vad jobbar de med? 

x Någon i din närhet som arbetar som lärare? 
- Om ja, har du frågat dem om yrket? 
- Har du frågat dem om studierna inför yrket? 
- Vad har de berättat? 

x Har någon av dem som studerar på högskola avslutat sin utbildning utan examen? 
 

x Har du någon arbetslivserfarenhet? 
- Om ja, inom vilket yrke? 

 
SYV frågor  

x Träffade du någon studievägledare i samband med gymnasievalet? 
- Om ja, hur upplevde du det mötet? 

x Har du träffat en studievägledare i anslutning till ansökning till lärarprogrammet? 
- Hur upplevde du det mötet?  
- Hur stor påverkan tror du att studievägledarmötet hade för valet av utbildning? 
 

x Vilken information fick du om lärarprogrammet innan du sökte och av vem? 
x Saknade du någon information om utbildningen innan du sökte den? 
x Har du träffat en studievägledare under din högskoleutbildning? 
x Träffade du en studievägledare innan du bestämde dig för att sluta? 

- Vad sades under mötet? 



 

 
 

 
Utbildningsfrågor 

x Stämde utbildningen in på dina förväntningar? 
x När kom du på att du ville utbilda dig till lärare? 
x Vad var det som lockade med lärarutbildningen? 
x Vad var det som lockade med läraryrket? 
x När började du studera till lärare? 
x Vilken inriktning läste du till? 

- Varför valde du just den inriktningen? 
 

x Hur mycket tid lade du ner på dina studier? 
- Upplevde du att det var nog med tid? 

x Fanns det stöd och hjälp att få med dina studier? 
-Om ja, av vem/vilka? 

x Generellt hur upplevde du utbildningsnivån? 
 

x Hur upplevde du stämningen i studiegruppen/Klassen? 
x Hur trivdes du i en akademisk miljö? 
x Hur trivdes du med det akademiska skrivandet? 

 
x Tog du CSN bidrag/lån under högskolestudierna? 
x Hur upplevde du din ekonomi under studietiden? 
x Har ekonomin under dina studier påverkat din studiemotivation? 

 
 
Avhopp 

x Hur upplevde du utbildningen fram tills att du hoppade av?  
x När kom du på att du ville avsluta dina studier på lärarprogrammet?  
x Hur gick tankarna innan du tagit beslutet att hoppa av? 
x Vad fick dig att avsluta studierna? 
x När avslutade du dina studier? 
x Vad gjorde du efter avhoppet? 

 
Framtidsfrågor 

x Vad har du för sysselsättning idag? 
x Har du några planer på att återuppta studierna på lärarprogrammet igen? 

- Om ja, när? 
 
 
Avslutande frågor 
Finns det något som du vill tillägga, som du hade förväntat dig att jag skulle frågat om? 
Eller något som du tror att studien skulle ha nytta av a 


