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Abstrakt 
Avhopp i högskolor och universitet kan defineras som ett problem i samhället. 

Denna undersökning fokuserade på lärarprogrammet i relation till lärarbristen i 

det svenska samhället. Syftet med undersökningen låg i att se hur en 

genomsnittlig avhoppare ser ut i olika lärarprogram i Sverige. Intressant för 

undersökningen var vilka intitala motiv som individerna hade och hur detta 

inverkade på avhoppet. Undersökningen var kvalitativ och metoden var av 

hermeneutisk ansats. Datan för arbetet baserades på intervjuer med föredetta 

lärarstudenter som har hoppat av. Intervjuerna var semistrukturerade. Senare 

analyserades den insamlade datan vilka tolkades och kodades. Genom detta 

skapades begrepp som blev sorterade i kategorier. Detta lade grunden för 

resultatet. I det som blev undersökningens resultat visade sig att de med yttre 

motiv för anslutandet till lärarprogrammet tenderar ha större risk att hoppa av. 

Även felaktig bild av läraryrket hade en viss påverkan på en del respondenter.   

Nyckelord: Avhopp, lärare, lärarstudenter, motiv, yrke 
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1 Introduktion  
1.1 Inledning 

I den akademiska världen har man kunnat beskåda ett problem; Stort antal avhopp samt 

alltmer ökat antal avhopp med årens gång. Avhopp har alltid varit ett problem och skapar 

hinder på nationell- och internationell nivå. Denna studiens fokus har varit lärarprogrammet 

och vad som ger upphov till fenomenet, ur studentens perspektiv. I tider där det är stor eller 

låg antal avhopp finns det fortfarande en strävan – minimera antalet avhopp. Genom åren har 

det funnits problem att locka studenter till lärarprogrammet. Den bristande sociala statusen 

och svårigheten att locka studenter har gett upphov till denna samhälleliga problematik 

(Jungert, Alm & Thornberg, 2014). Vad är motiven hos de som väl söker denna specifika 

utbildning? Det blir väsentligt tack vare följande; 

 

”(…) there is considerable interest in investigating the motives people have for 

choosing teaching as a profession and how this is related to how much they are 

involved and engaged in their learning, which eventually may be a predictor of the 

students’ retention and dropout rates” (Junert et al., 2014, s. 174).  

 

Lärare som profession betraktas många gånger som ett yrke som är mycket krävande och 

stressigt. Det ställer även mycket krav på den enskilda då arbetsuppgiften ställer krav som 

ansvarstagande och engagemang. I flertalet fall är den en viss typ av personer som fullgör sin 

utbildning (Al-Yaseen, 2011).  

Nu går det att konstatera att regeringen gör en stor satsning på lärarutbildningarna i 

Sverige. Satsningen ligger i att göra en utbyggnad av högskolor och universitet i ett omfång 

av 10000 platser varav 9000 är tänkt att gå till lärarutbildningen. Regeringen menar att i en 

20-årsperiod har allt för få sökt till utbildningen. Lärosäten har varit tvungna att lägga ner 

lärarutbildningen som en följd utav få sökande. Regeringen förutser att det skall bli en stor 

lärarbrist inom en snar framtid (Lärarförbundet, 2014). 

1.2 Definition 

För att bring klarhet i centrala begrepp kommer definitioner. Lee och Burkham (2013) säger i 

sin studie att med avhopp menas individer som har studerat men avslutat sina studier. Det kan 

även innebära vissa förluster, utöver individ nivå, vilket gör det ett nationellt intresse; “The 

negative social impact of this loss to our nation's stock of human capital is almost universally 

acknowledged” (s. 353).  

Pedagogik kan definieras som tre olika fenomen; undervisning, uppfostran och utbildning. 

Utbildning som en organiserad verksamhet i vårt samhälle är som ett resultat av en ökad 

undervisning. Utbildning är kollektiv samhällelig verksamhet som Svensson (2009) beskriver 

det. Utbildning är även en stor politisk fråga då det berör medborgarnas förvärvningar av 

normer, värderingar och färdigheter. Denna undersökning berör utbildning då den handlar om 

lärarutbildningen och dess sökande.  

Motiv kan definieras som ett resultat som är önskvärt för en viss individ. Motiv kan 

betraktas som behov påverkar de vägval den enskilda individen gör för att således nå ett visst 

mål. Målet innehar oftast ett socialt värde. (Jungert, Alm & Thornberg, 2014). 



 

 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Motiv 

Studier har visat att det finns en stor blandning av motiv för anslutandet till lärarutbildningen 

(Al-Yaseen, 2011; Jungert, Alm & Thornberg, 2014).  Det finns olika influenser som inverkar 

på studenters val och motiv för att bli lärare. De huvudsakliga motiven är indelade i kategorier 

och har varit av följande karaktär; 

 

Altruistiska skäl  innebär att lärare som profession är ett viktigt jobb för samhället och 

individen  vill hjälpa barn med svårigheter. Personen vill delta i ett mål om ett förbättrat 

samhälle. 

Inre skäl vilka berör jobbet i sig där  lärandet och pedagogisk hanledarskap är ett faktor. En 

vilja att undervisa barn och använda sina kunskaper inom detta område. 

Yttre skäl som berör påverkande aspekterna som anställningstrygghet, lön, semester. 

De vanligaste skälen till val att studera till lärare är mestadels altruistiska- eller inre skäl, dock 

är även yttre vanligt förekommande. Det har även  kunnat fastställas att i utvecklings länder är 

inre skäl är det vanligaste för lärare samt lärarstudenter (Junget et al.,2014). En Kanadensisk 

studie styrker detta då det har nämnts att viljan hos studenter att jobba med barn/tonåringar är 

ett starkt förekommande motiv (Klassen, Al-Dhafri, Hannok & Betts, 2011). 

Sett ur ett könsperspektiv kan kvinnors större förmåga än männs att ha inneboende motiv 

som det främsta skälet till lärare som yrke, till skillnad från män som oftast har de yttre skälen 

som motiv. Återigen går det konstatera att länders skillnader genom att nämna studier som 

exempelvist har gjorts i Malaysia. Dessa visar att män och kvinnors motiv inte skiljer sig 

signifikant ifrån varandra. Dock i en svensk studie har det visat sig att signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor rörande motiv. De altruistiska motiven var mer förekommande hos 

kvinnor än män (Jungert et al., 2014). 

Ur det kulturella perspektivet finns det en vetenskaplig grund att kulturella skillnader uppstår 

mellan olika lärarutbildningar, i den bemärkelsen att studenter i ett visst land inte samma 

motiv-mönster som ett annat land. Vi vet att det finns en blandning av olika vanliga motiv för 

att bli lärarstudent, dock går det att beskåda skillnader kring kulturella bakgrunder kring 

denna fråga. Således kan, men inte alltid, en koppling mellan motiv och kulturell bakgrund. 

Exempelvist i en studie där flertal inkluderade länders lärarstudenter för att undersöka denna 

punkt. Det rådde skillnader mellan lärarstudenter i Oman och Lärarstudenter i Kanada. 

Omanska studenters motiv grundade sig i socio-kulturella skäl betydligt fler gånger, i den 

grad att skillnaden har uppfattats signifikant. Mycket av motiven har bottnat i religösa 

förankelser, könsroller et cetera. ”Omani participants listing socio-cultural influences as a 

significantly stronger source of career motivation than Canadians (s. 587). Något att ha i 

åtanke vid studiet av olika kulturer är de rådande lagarna och andra kulturella aspekter som 

förvärvas från generation till generation. Oman och Kanada som är exemplen är två länder 

med olika regeringar, Oman har en mer stark religös koppling i sin regeringskaraktär, vilket i 

sin tur inverkar på lärarstudenterna. Tydliga skillnader kunde ses mellan individualistiska- 

samt kollektivistiska kulturer. I kollektivistiska kulturerna ser jaget i samspel med andra och 

gruppvis fastställa sociala beteenden. I individualistiska samhällen tenderar individer att 

tydligare verkställa självständighet och självständiga mål. I resultatet har det visat sig att 

lärarstudenter i Oman håller hårdare i könsroller än Kanadensiska lärarstudenter gör, alltså att 

kvinnor bör vara lärare. Detta är ett motiv som har framgått många gånger av de Omanska 

studenterna. De sociala förväntningarna, normer, har genomträngt studenterna i Oman på ett 

starkt sätt (Klassen et al., 2011). 



 

 

 

De flesta lärarstudenters motiv för att studera till lärare har framförallt varit altruistiska- 

samt inre motiv, en relevant fråga för denna kontext blir; vilka studenter med vilka motiv 

ihåller sin utbildning? ”Most people chose teaching as a profession mainly for altruistic 

and/or intrinsic reasons” (Jungert et al., 2014,s. 172). Det har visat sig vara just de studenter 

med tidigare nämnda motiv, altruistiska- samt inre motiv, som tenderar att fullgöra sina 

utbildningar och behålla sina yrken som lärare (Jungert et al., 2014). 

En väsentlig punkt att lyfta fram är mindre än hälften påstod att läraryrket har en bra lön 

som lockar, därav går ett att konstatera att lönen är inte ett vanligt motiv. Sammantaget är det 

vanligaste motiven av altruistisk- och inneboende karaktär i studien. De altruistiska 

föreställningarna handlar mycket om att utveckla den enskilda eleven att lyckas bättre i 

skolan. Lärarstudenterna visade en stor medvetenhet om deras positiva roll som en viktig pjäs 

i samhället. Deras bild av läraryrket har varit ett yrke som kräver bland annat kreativitet, 

engagemang och ansvarhet, även att det är ett respekterat yrke som inte är lätt. Viktigt att 

nämna är att trots de få skäl som bottnar i yttre motiv kan detta belysas utifrån denna studie en  

punkt som har gjort de yttre motiven att inte helt  kan ignoreras. Semestern är denna punkt 

som de flesta menade spelade roll inför valet till lärare som profession. tre månaders semester 

om året har lockat studenter till utbildningen.(Al-Yaseen, 2011) 

 

1.3.2 Bilden av läraryrket 

De flesta individer kommer i kontakt med lärare under sin skolgång och kan således skapa 

någon form av bild av yrket. En lärare förväntas besitta kunskaper som kan överföras till sina 

elever. Läraren har även stor påverkan på de elever som undervisas och i stort på nationen där 

läraren är verksam. Lärare som behagar sin profession brukar mestadels ha stor engagemang i 

sitt yrke och uppskattar undervisningen i sig (Al-Yaseen, 2011). Al-Yaseen (2011) har gjort 

en studie rörande detta ämnesområde. I studien kan det konstateras att den större delen av 

urvalspersonerna menade att läraren har ett pedagogiskt uppdrag, med andra ord var de 

medvetna om att det är ett yrke som kräver engagemang, uppriktighet och stort ansvar, dessa 

har större chans att fullgöra sin utbilning. En annan stor del av personerna hävdade att en 

lärare är viktig för samhällsutvecklingen, vilket bottnar i att de flesta studenter i studien har en 

strävan att göra skillnad för samhället, utbildningen och den enskilda individen. Andra 

punkter som majoriteten var eniga om var ifall deras potential matchade läraryrket. Löfström 

och Poom-Valickis (2013) utvecklar genom att bekräfta tidigare syn studenter tenderar att ha 

angående läraren som en pedagog samt detta”(…)  teacher is someone who expresses kind, 

caring understanding, possesses a charismatic persona and assists the students in achieving 

their goals” (s. 111). De uttrycker även att lärare kan ses många gånger som vårdare. Denna 

föreställning som berör läraren som vårdare i skolans kontext kan vara stark och 

genomgripande i den graden att mestadelens lärarstudenter att andra roller som läraren kan ha 

inte betraktas, som exempelvist planering, rättning av prov och samtal. Denna syn har i 

studien varit dominerande. Bilden av en bra lärare innebar, enligt studien, att vara 

omtänksam, förstående, snäll och att läraryrket innebär att få elever att nå sina mål. 

I en annan studie rörande blivande lärare har lärarstudenters syn och uppfattningar kring 

yrket i fråga studerats. Majoriteten påpekade familjära influenser samt lärarande erfarenheter. 

Samtliga menade att det grundade sig i undervisningserfarenheter i tidig ålder, alltså år 

baserade på att observerationer på sina lärare (Schmidt, 2013). ”(…) preservice teachers 

construct understandings of teaching from a variety of experiences (s. 30)”. 
Blivande lärare har en tendens att ha en komplex föreställning av pedagogik i allmänhet. 

Lärarstudenterna har även visat dessa tecken på undervisning och dess mål. Det har funnits 

svårigheter att artikulera undervisningens praktiska mål och även haft svaga definitioner på 

pedagogik. Den här synen på lärarens roll och arbetsuppgift menas inverkar på karriärvalet att 



 

 

 

bli lärare samt att det kan sätt stopp att fortsätta vara en del av lärarstudierna (Löfström & 

Poom-Valickis, 2013). 

 

1.3.3 Avhopp 

Duque, Duque & Suriñach (2013) presenterar studenter som öppet överväger avhopp av sitt 

program i universitetet i ett förebyggande syfte. Det har visat sig i deras rapport att studenter 

med avhoppstankar, vilket har varit 51,1 procent i universitet i fråga, kopplar det direkt till 

programsval. Alltså programmets svårighetsgrad och misslyckande att matcha studentens 

förväntningar av programmet vilka var de vanligaste tankarna. Det fanns även punkter som 

tydde på ekonomiska skäl och av familijära slag. Ur det familjära perspektivet sägs en familjs 

obalans och låg sammanhållning vara en anledning som påverkar avhoppen hos studenter. 

Den låga affektiva stödet kan vara en pådrivande faktor.  

Araque, Roldán & Salguero (2009) utvecklar genom att säga att en students avhopp är av 

multi-kausal natur. ”In many instances, factors associated with drop out have a multi-causal 

nature” (s. 573). Alltså fenomenet avhopp är inte en fråga om en enda faktor utan flera. De 

vanligaste har fastställts vara, bland andra, en bristande förmåga att uppnå universitetets krav 

eller bristande tidigare kunskaper. De faktorer som ligger i grund från universitetets sida sägs 

vara en oförmåga att individualisering kontakten mellan enskild student och lärare. Det sägs 

att relationen med en alt. flera lärare kan påverka studentens val att vara kvar på programmet 

eller avhopp. Den sociala aspekten har diskuterats och berör inte enbart lärar-student relation 

utan även sociala relationer i stort, elev-elev relationer dessutom. (Lee & Burkham, 2010). 

Ur ett hälsoperspektiv har studier gjorts för att se samband mellan avhopp och psykologisk 

ohälsa. Alltså ifall det kan vara en vanlig anledning till avhopp bland studenters motiveringar 

i högre studier. Det som har kunnat bekräftas är att det inte går att korrelera avhopp med 

mental sjukdom, tvärtom har de flesta med diagnotiserade mentala sjukdomar fullgjort sin 

utbildning. Det ger oss kunskapen att det inte heller går att försutspå avhoppen baserat på 

studentens sjukdomsbakgrund (Tamin, 2013). 

För att angripa ämnet ur ett socioekonomiskt perspektiv är studentens bakgrund relevant. 

Generellt sett i anslutandet till högre studier går det att se ett mönster på de som mestadels 

studerar. Det existerar en korrelation mellan föräldrars utbildningsmässiga bakgrund och 

barnens framgångar i skolsystemet. Barn med föräldrar med högre utbildning tenderar att med 

större sannolikhet ansluta sig till högre studier och ihålla utbildningen, medans barn med 

föräldrar där utbildningsnivå är låg (enbart grundskola) inte har samma sannolikhet. Detta 

manifesterat sig även i resultat i grundskolan där barn tillhörande den låga-medelklassen 

oftast haft lägst betyg (Aina, 2012). En viktig punkt som ibland kan vara ett undantag är de 

studenter i lärarprogrammet med höga betyg och tillhörande högre samhällsklasser som 

hoppar av med anledning av att de av någon anledning fattar tycke om ämnen i programmet 

(Belloc, Maruotti & Petrella, 2009). Detta går att koppla tillbaka till altruistiska- och inre 

motiven och styrka dess väsentlighet för studenten. Studier har även visat att satsningar som 

gjort för att öka och inkludera större del av de lägre samhälleliga skikten har ökat anslutningar 

men inte ihållande och avlutande av utbildningar från representanter av dessa klasser (Aina, 

2012). 

Som följd av avhopp och misslyckanden med att attrahera studenter till utbildningen har 

den svenska regeringen valt att reformera lärarutbildningen. Även OECD betonar 

väsentligheten att få undervisning till ett attraktivt studieval. Karriärsmotiv inverkar på den 

enskilda studentents engagemang i sina studier. Med tanke på högt antal avhoppare kan 

motiven till varför individer ansluter sig bli centrala. Studenters engagemang under 

utbildningen går att förutspå en del utfall som bland annat uthållighet, prestation och betyg. 

Som nämndes under rubriken motiv går det att se de övergripande motiven hos lärarstudenter.  



 

 

 

Det intressanta kan vara bristandet att tillfredställa alla studenters önskan med olika motiv. Vi 

har fått veta att studenter med motiv som bottnar i yttre skäl tenderar större risk att hoppa av, 

det implicita budskapet blir att individer med dessa motiv som primära inte är tillfredställda. 

Konkret är det motiv som berör exempelvist lön. Ett annat sätt att se på lösningen är  att med 

facit i hand då altruistiska- samt inre skäl ett populärt motiv hos dessa studenter, att utveckla 

program och yrke för att således matcha studentens önskningar (Jungert et al., 2014). 



 

 

 

1.4 Syfte 

Denna undersökning syftar att beskriva, diskutera och analysera hur den genomsnittliga 

avhopparen ser ut i olika svenska lärarprogram samt uppfattningar och motiv till 

studieavhopp. 



 

 

 

2 Metod 
2.1 Ansats 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär då den har använt sig utav intervjuer som instrument 

för att samla empiri, vilket är den vanligaste metoden för kvalitativa undersökningar 

(Hartman, 2004). Hartman (2004) beskriver en kvalitativ undersökning på följande sätt; 

”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden 

hos en individ eller en grupp individer” (s. 273). Vid kvalitativ metodik studeras individers 

uppfattningar och erfarenheter (Patton, 2002). Vidare går det att säga att det försöks studera 

hur någonting är beskaffat, således undersökningsobjektets natur och egenskaper. I kontrast 

till kvantitativa undersökningar där det framförallt studeras siffermässig kunskap (Hartman, 

2004). Alvesson och Sköldberg (2008) utvecklar genom att lyfta fram särskiljelser mellan 

kvalitativa- samt kvantitativa undersökningar. Den kvantitativa undersökningen strävar att 

utgå ifrån forskarnas idéer och dimensioners väsentlighet. Medan i kvalitativa undersökningar 

utgås det ifrån studieobjektets perspektiv. Den kvalitativa undersökningen försöker även 

studera individerna i sig och dess omgivning. Ambitionen är att studera och komma åt något 

subjektivt, som i princip betyder att enbart observation inte räcker utan kräver att 

undersökaren sätter sig in i individers livssituation. Undersökningen i sig och dess data är 

ingenting man kan mäta, det existerar inte en numerisk natur i den (Hartman, 2004). 

Inom kvalitativa undersökningar är tolkningen central eftersom ”(…) kvalitativa forskare 

studerar saker i deras naturliga omgivning och försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån 

den innebörd som människor ger dem” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 17). Hartman (2004) 

menar att inom vetenskapsteorin är hermeneutiken förankrat till kvalitativ metodik, detta 

beskrivs närmare i kommande rubrik rörande vetenskapsteoretiska punkter. 

Undersökningens syfte har varit att ge en inblick och studera den genomsnittliga 

avhopparen, samt att förstå urvalspersonernas bild av läraryrket, hur de uppfattar det. 

Undersökaren fann det relevant att tillämpa denna typ av undersökning. För att styrka detta 

argument citeras Patton (2002) ”The qualitative researcher talks with people about their 

experiences and perceptions” (s. 5). 

 

2.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Denna undersökning har utgått från hermeneutiken och dess tillämpningar i att skapa 

förståelse och tolka den kunskap som har förvärvats. Hartman (2004) menar att 

hermeneutiken grundar sig i att studera individens specifika situation och hur denna individ 

uppfattar den. Det handlar inte om hur världen är utan hur den uppfattas. Som undersökare 

skall det förstås objektets omvärld och hur saker och ting influerar föreställningarna hos varje 

enskild. Detta berör alltså tolkningen hos människan, hur världen är för människan och hur 

den är tolkad. För att betydliga tidigare resonemang kommer ett konkret exempel; 

 



 

 

 

”Patienterna i ett vårdhem har föreställningar om sig själva, om företeelser i deras 

omgivning, och om den vård de får. Dessa föreställningar sätts nu i relation till 

varandra, så att man ser att deras uppfattning om sig själva kan exempelvis står i 

relation till den vård de får. Vårdens kvalitet kan göra att de känner sig bättre eller 

sämre, och det sätt de blir behandlade på att de känner sig respektive eller inte. 

Tillsammans kommer dessa föreställningar att konstituera deras livsvärld. Ändras 

deras uppfattningar om vården, kommer även deras uppfattning om sig själva” 

 

(Hartman, 2004, s. 188). 

 

Vidare är undersökningen av hermeneutisk-fenomenologisk inriktning. Kort 

koncentrerar den sig på hur människan kompletterar och tolkar sin erfarenhet som 

individen har upplevt. Olika tolkningsprocesser som människan använder sig utav 

skapar således förståelse för världen. Alltså hur ses världen, upplevelser och 

uppfattaning om sig själv. Undersökningar som dessa strävar efter att nå struktur och 

natur hos en grupp individer och hur de, i sin situation och erfarenhet, upplever sin 

värld. De tolkningar som görs av fenomen är vad individen handlar och betraktar sin 

omvärld. Djupintervjuer är någonting som är väsentlighet för dessa undersökningar för 

att på en djup nivå förstå individens tolkningar och upplevelser av ett visst fenomen. 

Analysen ligger i att begrpa erfarenheter ur individens perspektiv, undersökaren bör 

förhålla sig på en personlig nivå och därifrån förstå upplevelsen. Motiven och 

trosföreställningarna hos var och en individ kan bektraktas som unik och är de som gör 

grunden för ett visst handlande (Hartman, 2004). 

Patton (2002) argumenterar för att hermeneutiken utmanar tanken kring att tolkning 

någonsin rätt eller fel utan består alltid som en tolkning. Innebörden av data ligger i 

kontexten den är skriven i, texter kan bara ställas i förhållande till gemensam konsensus. 

Hermeneutiska undersökare använder sig utav kvalitativa metoder för att lyfta fram 

mening och kontext till individers handlingar. Hermeneutiker är mycket tydligare än 

andra att de skapar en verklighet baserat på tolkning av data med hjälp av 

urvalspersoner som deltagit i undersökningen. 

Denna vetenskapsteori fann författaren mest lämplig för denna undersökning då 

hermeneutiken handlar enskilda individer i fokus samt grupper. Ambitionen har varit att 

finna vad som gett upphov till avhopp i lärarutbildningen och vad för mönster det går att 

se bland motiv till anslutandet. Det som funnits i åtanke har varit att varje individ har en 

viss erfarenhet, bakgrund och sätt att tolka saker. Som ovan nämnts använder 

hermeneutiska undersökningar av kvalitativa metoder, därav har djupintervjuer som är 

lämpligt vid dessa undersökningar på djupare nivå använts vilket lyfts fram mer 

ingående under rubriken instrument. 

 

2.3 Urval 

Till intervjuer som användes i denna undersökning gjordes ett urval som baserade sig på 

individer som hoppat av universitets-studier, mer bestämt; lärarprogrammet. Ambitionen var 

att få med det högst möjliga antalet respondenter, dock med tanke på tidsram och storleken på 

undersökningen valdes åtta respondenter med önskad bakgrund att delta. Aspekter som berör 

förutsättningarna influerar undersökningen vilket även Bell (2006) och Hartman (2005) 

belyser.  

Kraven i bakgrunden hos urvalspersonerna låg i att ha varit ansluten i lärarprogrammet och 

hoppat av. Längden på hur länge individen har varit studerande på lärarprogrammet varierade, 

även inriktning. 



 

 

 

Allmänt om urval går det säga att det är tre punkter att ha i åtanke. Den första är att 

kunskapskällan skall ge undersökaren den information som söks d.v.s. relevant information i 

förhållande till syftet och problemområdet. Den andra punkten berör kunskapskällan som 

praktisk tillgänglig för undersökningen. Den skall kunna förvärvas rent praktisk. Samt den 

tredje som handlar om etiken i centrum då kunskapen skall vara etiskt tillåtet att nå på det vis 

som planerats (Hartman, 2004). För undersökningens del valdes en intervjuguide som kunde 

ge den information som söktes. Kunskapskällan var inom räckhåll för undersökningen och det 

gick att förvärva relevant information rent praktiskt. När det gäller etik hänvisas läsare till 

rubriken etiskt förhållningssätt. 

När en undersökning utförs likt denna är det viktigt att ha ett urval som är respresentativt 

för populationen. Alltså ett urval som talar för majoriteten av populationen därav 

representativt och inte snävt åt något håll. Hade exempelvist en undersökare velat studera en 

population som totalt bara handlar om tio personer hade alla undersökts ifall samtliga gick 

med på det och undersökaren får en mer direkt kunskapskälla (Hartman, 2004). Eftersom att 

vi i den här undersökningen talar om ett världigt stort antal individer som har hoppat av bara 

på ett år finns inte den möjlgheten att intervjua alla i alla lärarprogram i Sverige. Således har 

undersökaren fått med män och kvinnor i olika åldrar samt med olika bakgrunder för att nå 

denna representativitet. Den totala populationen som Hartman (2004) talar om skall urvalet 

matcha genom att vara så lik som möjligt.  

För att öka spridningen valdes individer från två olika lärosäten, X1 universitet och X2 

universitet. Båda har lärarprogram och med olika inriktningar. De ligger geografiskt nära 

varandra, de är grannstäder på ett avstånd på 7 mil. Utav åtta personer, som var 

urvalspersoner, var åldern 20, 21, 28, 30, 30, 35 och 43 och det var tre män och fem kvinnor. 

Deras inriktning på lärarutbildningen var inte viktig för undersökningen då det inte 

fokuserades på detta utan det  var lärarutbildning i allmänhet som var intressant, dock går det 

att säga att det var även blandat angående inriktningar. Allt från engelska, historia, religion, 

svenska och psykologi. Strävan var att få så blandad urval som möjligt, detta lades mycket 

omtanke på för att inte få ett skevt urval. Hartman (2004) lyfter tanken kring detta och säger 

att detta är speciellt något att tänka på vid kvalitativa undersökningar. Urvalet har inte kunnat 

ske på ett slumpmässigt vis, som Bell (2006) beskriver får undersökaren i små undersökningar 

nöja med de personer som är villiga att ställa upp. Åtta personer kändes som ett rimligt tal för 

undersökaren med tanke på omfånget av undersökningen.  

  

2.4 Analysmetod 

I en kvalitativ undersökning är det vanligt att det används intervju som datainsamlingsmetod. 

Den data som samlas in utgör ensamt inte någon form av teori utan måste analyseras. Det kan 

vara nedskrivningar av observationer eller inspelningar av intervjuer som i ett senare skede 

skall analyseras. Analysen sker sist i den analytiska induktionen för att förhållningssättet skall 

vara på ett teorineutralt vist som möjligt (Hartman, 2004). 

För undersökningens del har den utgått ifrån hermenutiken och därav den hermeneutiska 

cirkeln. Övergripligt går det att säga att den hermeneutiska cirkeln grundar sig i individens 

förförståelse och kontakt med nya kunskaper, detta leder i ett senare skede till ny förförståelse 

som inverkar på senare tolkningssituationer. Individen utvecklas således genom 

undersökningsobjektet, undersökarens erfarenhet spelar således roll för att tolkningar bygger 

på tidigare tolkningar enligt denna syn. Helheten bygger på delar som går att belysas, helheten 

är beroende och i nära relation till delar. Det går även att konstatera att när när en text 

studeras, i detta fall inspelade intervjuer, krävs det en förförståelse som studerar förståelse 

som konstant refereras tillbaka till den ursprungliga förförståelsen (Alvesson & Sköldberg, 

2008) 



 

 

 

Efter intervjuerna gjordes en transkribering av inspelningarna där undersökaren skrev ner 

allt av väsentlighet. De två olika stegen som görs vid analys av data är kodning, som är 

kategorisering, och senare tolkning. Det hittades kategorier som gick att forma efter de olika 

utsagorna. Detta är viktigt då undersökaren oftast har mycket text att handskas med och då är 

det lämpligt att organisera texten (Hartman, 2004).  

Efter detta gjordes en tolkning av data. Inom den hermeneutiska teorin sätts kategorierna i 

relation till varandra för att således skapa en teori, en analytisk-induktiv teori. Vi får veta då 

meningsbärande begrepp för de berörda individerna. Det som alltid bör vara i åtanke är 

undersökningens syfte som inverkar på analysen då kodning och tolkning styrs av det som 

undersökaren vill ha svarat på (Hartman, 2004). 

Ovanstående tillämpades i undersökningens analytiska fas. Allt med det centrala i åtanke, 

nämligen undersökningens syfte. 

 

2.5 Instrument 

Intervju användes för metod av empiri-insamling. Valet av intervju valdes i samband med 

läsning av metodologiska böcker där kvalitativa undersökningar rekomenderades att använda 

intervju för dess djupgående karaktär.  För att använda sig utav Patton (2002) argument kan vi 

inte observera någonting som har hänt utan vi måste fråga personerna inblandade. Syftet med 

intervjuer är att betrakta människors perspektiv, vad som sker i deras huvud samt vad deras 

historia är. ”The purpose of  interviewing, then is to allow us to enter into the other person´s 

perspective” (s. 341). 

Intervjuerna gjorde semistrukturerad vis. Detta betyder att intervjun var strukturerad efter 

en intervjuguide där huvudfrågorna lyftes fram, dock finns en möjlighet att prata utanför 

frågorna ifall det skulle pratas om ett relevant ämne som verkar intressant för undersökningen. 

Respondenten får även formulera sig fritt (Hartman, 2004), och undersökraren har möjlighet 

att ställa följdfrågor (Patton, 2002).  Således hade intervjun en struktur som följdes i form av 

guide, men stirrade inte blind på detta ifall respondenten hade andra relevanta saker att lyfta 

fram. Anledningen för att ha den någorlunda strukturerad var för att ge alla respondenter 

samma stimuli och samtidigt göra datan mer jämförbara till varandra i förhållande till 

problemområdet, som Patton (2002) bekräftar. Läsare hänvisas till intervjuguide där frågorna 

finns som ställdes på varje enskild intervju (Bilaga 2). 

Hur man ställer frågor i en intervju påverkar den enskilda respondentens svar, därför vill 

den som undersökre förhålla sig så objektivt som möjligt (Patton, 2002). När det gäller 

utformningen av frågorna följde skapades de efter teman och mer specifikt av trattetekniken 

då struktureras det från det stora till det lilla, från det allmänna till det precisa (Hartman, 

2004). Det är av väsentlighet att tänka på vissa punkter när frågorna utformas för att inte färga 

den insamlade datan. Givetvist ska frågorna som ställs vara relevanta till undersökningens 

syfte och att få data som fullgör undersökningen. Andra punkter som är viktigt att undvika 

ledande frågor, d.v.s. frågor som kan vara av ledande karaktär som leder respondenten till ett 

visst svar. Även värderade frågor som är positiva eller negativa åt en viss riktning bör 

unvikas. Samt till sist känliga frågor som respespondenten kan uppfatta som stötande (Bell, 

2006).  

 

2.6 Procedur 

Intervjuer var källan till empirin i denna undersökning. Första steget var att tag kontakt med 

studierektorn på X1 universitet. Efter en presentation av undersökningen via mail möttes 

undersökaren av en samarbetsvillig studierektor som gick med att kontakta tjugo personer via 

e-post, i mailet ett missivbrev för att veta vart undersökaren och respondent står. Eftersom det 



 

 

 

berör avhoppare hade undersökaren förståelse för ev. nekande till intervju då det kan vara ett 

känsligt område för vissa. Det slutade med att fem urvalspersoner ifrån X1 universitet blev 

tillgängliga som hade hoppat av under åren 2013-2014. Efter inbokning av intervjuer 

betraktades fem urvalspersoner som få för en fyllig och representativ undersökning, därav 

kontaktades studierektor på X2 universitet. Samma process gick till där och undersökningen 

blev tre urvalspersoner rikare vilket uppfattades som rimlig siffra, alltså åtta. 

Samtliga intervjuer spelades in för att således inte missa viktig information, tonläge o.s.v. 

Patton (2002) förklarar hur att få respondenten bekväm med att ha inspelning på genom  

att be personen stänga av ifall personen känner för det. Samtliga intervjuer gjordes utan större 

problem gällande denna aspekt. Intervjuerna höll hus i olika platser dock mestadels i bibliotek 

Undersökaren hade, förutom missivbrev, gjort en mer genomgående beskrivning av 

undersökningen och dess kontext vid intervjutillfället. Problemområdet presenterades 

övergripligt och urvalspersonernas roll i undersökningen. Det som utlovades vid missivbrevet 

som skickades ut via mail tydliggjordes återigen för att motverka eventuella missförstånd vid 

intervjutillfället. Samtliga skrev under och samtyckte om punkter rörande villkoren (Bilaga 

1). 

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att till vilken utsträckning undersökningen ska kunna göras 

om och nå samma resultat. Detta är någonting som inkluderas i många undersökningar och 

den är en aspekt som bör uppmärksammas (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Konkret går det att 

säga att i ett experiment lägger en sockerbit i ett glas vatten och det löses upp. Detta skall ske 

vid upprepande gånger vid andra tillfällen av likadana experiment. Experimentet kan 

betraktas då vara av hög reliabilitet (Hartman, 2004). Svensson (1996) säger att reliabilitet 

handlar om ifall undersökningen är skedd på ett konsekvent vis och att resultatet håller en viss 

tid. Reliabiliteten hos en intervju är väldigt situationsbunden och bör anpassas efter den 

specifika situationen. För undersökningens del var intervjuerna strukturerade på ett 

konsekvent sätt och samtliga respondenter frågades samma frågor anses undersökningen vara 

av hög reliablitet. 

Validitet berör frågan ifall datan, eller för att konkretisera, frågan som ställs till 

respondenten i fråga är giltig till syfte och mål. Validitet är mer väsentligt än reliabilitet i 

denna kontext. Anledningen är att ifall en fråga som ställs är reliabel, alltså ger samma svar 

efter varje gång, behöver den nödvändigtvist inte mäta det som är tanken att den skall mäta. 

Därav blir validiteten en viktigare aspekt som undersökare att betrakta (Bell, 2006). För att 

applicera Bell (2006) argument på undersökningen kan validiteten anses även den vara hög, 

då kan läsaren knyta tillbaka till syftet på ett tydligt sätt genom att läsa intervjuguiden och 

resultat. 

 

2.8 Etiskt ställningstagande 

Under en längre tid har undersökare haft vissa forskningsetiska regler att förhålla sig till. Vid 

mindre undersökningar behövs inga formella tillstånd för undersökningen, dock finns det 

vissa punkter att medräkna med deltagande parter. Härnäst presenteras dem; 

Informationskravet – Detta innebär att man som undersökare har skyldighet att informera 

samliga berörda av undersökningen och vad som är syftet och mål. De berörda, i detta fallet 

urvalspersoner, skall veta sin del av undersökningen alltså vad personen har för roll. De skall 

informeras om de olika villkoren som finns och även att undersökningen är frivillig och kan 

avbrytas när som helst. Missivbrev hade mailats i god tid till samtliga urvalspersoner för att 



 

 

 

de således skall läsa igenom brevet och dess villkor ordentligt. För att ta del av missivbrev 

hänvisas läsare till Bilaga 1. 

Samtyckeskravet – Detta berör rätten att urvalspersonen har själv rätten att välja sin 

medverkan. 

Konfidentialitetskravet – Det skall utlovas en konfidentialitet på bästa möjligaste sätt till de 

urvalspersoner som är aktuella för undersökningen. Detta innebär att personuppgifter och 

liknande skall hållas undan från obehöriga. För undersökningens del innebar detta till 

exempel att inga namn skrevs eller sades på anteckningar eller inspelningar. Utan det skrevs 

respondent 1, respondent 2 och så vidare. 

Nyttjandekravet – Denna punkt menar att det skall göras samtliga urvalspersoner 

uppmärksamma på att information som förvärvas under undersökning kommer enbart vara för 

undersökningens ändamål, alltså den kommer bara användas inom den aktuella 

forskningskontexten. Även personuppgifter skall förhålla sig till detta (Vetenskapsrådet, 

2014). 

2.9 Metoddiskussion 

De begränsningar som undersökaren har varit medveten om är antalet på urvalspersonerna. 

Strävan var att ha fler dock med tanke på omfånget av undersökningen nöjde sig 

undersökaren med åtta. En annan grej som det fanns medvetenhet om var vissa av 

respondenternas stress med tanke på deras vardag. Vissa klämde in en intervju ganska exakt 

för att kunna hinna med den. Detta kan ha påverkat svaren. Intervjuerna gjordes i bibliotek, 

ibland blev intervjun störd av ljud och liknande, det hade varit bättre att göra det i ett stängt 

rum. Viktigt att betona är också att ämnet det talas om är avhopp, vissa kan ha blivit 

påverkade i sina utsagor tack vare detta ämne som kan uppfattas som känsligt. Även det 

faktum om att intervjun var inspelad kunde ha påverkat deras svar, dock var undersökaren 

väldigt tydlig med att inspelning inte var en nödvändighet och kunde stängas av när som helst. 

Det fanns många fördelar med den kvalitativa metoden som valdes. Framförallt för att det 

gavs en djup beskrivning av ämnet i fråga och det kunde ställa följdfrågor tack vare hur 

intervju var strukturerad. Frågorna var även väldigt raka och ofärgad vilket underlättade för 

att få relevant och objektiv data. Bell (2006) menar att utöver fördelarna med intervjuer finns 

det nackdelar som den tidskrävande aspekten. Det blir mindre tid för projektets andra delar, 

dock kan en intervju med rikt material ändå vara gynnsamt i slutändan. 

Kontakten var bekväm med alla respondenter då det pratades lite allmänt inför alla 

intervjuer för att få en avslappnad atmosfär. Uppfattningen var även att respondenterna kunde 

tala ut lättare med en utomstående individ än en närastående individ. 

Det som kunde gjorts annorlunda var inte så mycket då tillvägagångssättet kändes lämplig. 

Det hade varit av bättre kvalité ifall fler individer från olika universitet och högskolor var 

deltagande. 

 

 



 

 

 

3 Resultat 
Härnäst presenteras den data som har samlats vid de olika intervjuerna av respondenterna. De 

kommer att lyftas fram i rubriker och vissa kommentarer kommer att citeras. För att tillämpa 

den konfidentialitet som har utlovats kommer inga namn att nämnas. 

3.1 Yrkessyn 

Vid intervjutillfällena ställdes frågan om vad individen hade för bild av läraryrket vid 

utbildningens tidpunkt, alltså hur det sågs på yrket i stort. Svaren varierade mellan de åtta 

respondenterna, dock hade de ibland liknande drag, speciellt två av respondenterna; 

Respondent 4: 

En lärare skall vara pedagogisk och tillgodose de krav som en lärare har på sig. Jag menar 

att min bild är ju en ideal-lärare. Jag tror man måste älska sitt jobb som lärare annars trivs 

man inte, det har jag alltid trott (…) Det finns ett ansvarsområde man har som lärare, man 

formar individer till samhället som senare skall ut och leva sina egna liv. 

Respondent 1: 

Min bild var att det är ett roligt yrke med utmaningar och det gillade jag och det känner 

jag nu också. Man har mycket ansvar och det verkar kul, speciellt att man har en viktig 

roll i samhället. Det är skönt om man är pedagogisk som person och älskar och lära folk 

saker, då tror jag man gillar att vara lärare mer. Det känns som att man måste vara en viss 

typ av person. 

Tydligen är läraryrket någonting de båda ser som ett pedagogiskt jobb och även samhälleligt 

förankrat. Båda menar att det finns ett stort ansvar att vara lärare. En annan punkt som de har 

gemensamt är att man på något sätt måste älska yrket lärare för att vara det, respondent 1 

uttrycker ”Det är skönt om man är pedagogisk som person…” vilket respondent 1 markerar 

som väsentlighet om rörande läraryrket. 

Respondent 5 gjorde ett uttalande som var intressant för kontexten;  

 

Respondent 5: 

 
När det gäller praktisk pedagogik visste jag inte vad det innebar. Alltså jag hade inte 

någon större uppfattning om vad lärare faktiskt gör förutom att de lär ut. (…) Det var på 

lärarlinjen jag förstod vad det egentligen var att vara lärare när man talande med 

färdigutbildade lärare om yrket. 

 

Samtliga respondenter instämde att lärare var en person som skall försöka få sina elever att nå 

ett visst mål men att allt jobb runt omkring läraryrket visste respondenterna till stor grad inte 

om och bilden hade förändrats under utbildningen.  De allra flesta var inne på samma spår 

rörande läraryrket i allmänhet dock inte med djupare kunskaper om ämnet. Det var bara 

respondent 1 samt 4 som hävdade att de visste i stor utsträckning om de faktiska 

arbetsuppgifterna innebar.  

Respondent 7 sade att ”lärare har en del administrativt jobb som jag visste om innan jag 

började plugga, men att det skulle vara massa sidoarbeten passsade inte in på min 

ursprungliga bild så att säga.” Många av respondenterna har haft en bild som har förändrats, 

det har ibland skapat en negativ respons när de har fått reda på yrket mer på djupet. Många av 



 

 

 

respondenterna, sex av åtta, låter som att de är besvikna på den mer realistiska bilden i sina 

tonlägen vid intervjuerna. 

3.2 Motiv till anslutandet 

Frågan som ställdes i ett skede av intervjun var varför det initialt hade valts lärarprogrammet 

samt vad som var det primära motivet. Alla respondenter förutom två hade yttre skäl som 

primärt motiv för anslutandet till lärarprogrammet. De yttre skälen inkluderade aspekter som 

lön, anställningstrygghet, semester et cetera. Alltså hade individerna inte de andra två skälen 

som primära motiv. Samtliga menar att de tänkte på sin framtid som respondenterna utrycker 

det där lön är en avgörande aspekt. Som respondent 8 sade ”lönen är viktigt för mig när jag 

väljer yrke, man vill ju tjäna mycket pengar men att vara med ungdomar är också en stort 

plus”. Undersökaren frågade en följd fråga där undersökaren frågade vad som egentligen var 

det primära motivet för anslutandet och respondent 8 svarade ”jag hade kollat upp lönerna på 

lärarna och de var helt okej. Inte det bästa man kan tänka sig men det lät väl ändå helt okej 

och det var viktigt för mig”. En annan respondent, nämligen 3, hade yttre skäl som primära 

motiv dock mer lutad åt anställningsbarhet, att öka sina chanser anställningsbar samt bli mer 

attraktiv i arbetsmarknaden. Det lät som följande ”lärare har aldrig varit drömyrket men jag 

hade hört att man hade garanterat jobb och det var intressant för mig. Att veta att utbildningen 

leder till jobb och att man har en bra förhållande till arbetsmarknaden”. Dessa respondenter 

talade mer om saker runt omkring yrket än själva yrket. Fem av respondenterna konstaterade 

att de även blivit påverkad av altruistiska- samt inre skäl, dock av mindre grad. Poängen som 

vill belysas är att det var en blandning av motiv som hade gett upphov till anslutandet. En 

respondent hävdade att; 

Respondent 2: 

Jag tror det är många olika anledningar till varför man väljer ett program eller kurs. I mitt 

fall älskar jag barn och jag vill jobba med dem. Yngre barn då. För mig har det varit 

viktigt att tänka på framtid och bygga det livet jag vill ha, jag menar familj, hus, bil och 

allt. Därför är pengarna viktiga för mig. 

En annan var inne på ett liknande spår; 

Respondent 6: 

Lön är det som motiverar, självklart är det jätte viktigt. Det går före intresse för mig. Jag 

har mina intressen på fritiden, behöver inte jobba med det, då tröttnar man snabbare på 

det också. (…) Jag trodde på den tiden att lärare tjänade mycket mer än vad de egentligen 

gör, inte för att det är allt men man lägger ändå ungefär fem år och studera. Inombords 

hade jag ingen plan b så det var lärare som gällde, hade jag haft det skulle jag nog inte ha 

valt lärare (…) Primärt och primärt, ja då var det nog lönen och säkerheten för jobb. Hade 

varit surt och plugga fem år utan jobb, men lärare verkar inte ha problem med det som jag 

hade uppfattat det. 

 

Respondent 1 skiljde sig signifikant mot tidigare nämnda respondenterna. Det var mer riktat 

mot altruistiska skäl samt inneboende skäl som motiv. Det fanns ett stort intresse och primärt 

var det just detta intresse för lärande som fick individen att tag det aktiva valet att söka in på 

det specifika programmet. Respondenten förklarar; 



 

 

 

Respondent 1: 

Jag har alltid älskat och lära ut saker och ting, det är därför jag tror jag valde att bli lärare. 

Jag älskar barn och vill hjälpa dem (…) Jag gillar att man hjälper samhället att bli bättre, 

att vara del av någonting stort liksom! Det verkar vara stimulerande (…) Primärt kan jag 

absolut säga vara mitt intresse att lära ut. Jag har en kompis som håller på och övningskör 

och jag är hennes handledare och känner att jag brinner för det, min nisch! 

Respondenten betonade sina primära motiv att vara framförallt av inneboende karaktär. 

Medan respondent 4 hade ett särskilt resonemang. Denna individ menade att inget vägde 

tyngre än det andra. Ett motiv var inte starkare än något annat motiv utan det var ett samspel 

av alla motiv som fick personen att ansöka. ”Det är en stor glädje att lära ut men också finns 

det andra fördelar med att vara lärare. Jag menar tänk dig den semestern de har, det måste 

vara underbart. Framförallt för de med barn (…) Jag hade inget primärt motiv, minns jag”. 

Personen menade att det fanns inget som drev personen primärt, det talas om fördelar från alla 

håll som tankar tidpunkten av anslutandet och studerandet. 

3.3 Tankar kring avhopp 

Eftersom alla respondenter var bekväma med intervjun var det väldigt lätt att ställa frågor 

kring avhopp. En del hade klagomål på skolan de hade varit verksamma på andra menade att 

de hade insett att läraryrket var inget för dem. Härnäst presenteras samtliga respondenters 

uttalanden relevanta för undersökningen. 

Respondent 1: 

Det var bara en enda anledning varför jag hoppade av och det var av privata anledningar 

som hände hemma. Jag gick igenom tuff tid med dåvarande man. Vi skilde ju kort 

därefter. (…) Jag hade ingen energi och plugga och därför hoppade jag av (…) Man kan 

säga att verkligen inte ville hoppa av men nästan var tvungen. Det finns tyvärr saker som 

påverkar studierna mer eller mindre, i mitt fall va det ganska omfattande. Så jag har aldrig 

riktigt velat hoppa av men tyvärr blev det så (…) Det hade till 100 procent varit så att jag 

hade pluggat än idag ifall inte situationen hade hänt, det gick bra för mig, det kan kan 

mina lärare intyga. 

Det som öppnar ögonen för undersökningen är de familjära trycken hos respondenten som 

lade grunden för ett avhopp. Det hörs i uttalandet är att respondent aldrig riktigt velat hoppa 

av sina studier men tack vare situationen hemma har varit illa tvungen. Alltså var det 

familjära faktorer och inget annat som upphov till fenemonet avhopp. 

Respondent 6 hade en anledning till avhopp mer kopplat till de ursprungliga motiven till 

anslutandet. Det fanns en direkt relation i respondentens kommentar mellan varför 

respondenten från början anslöt sig och senare hoppade av. Det lät så här; 

 

Respondent 6: 

Alltså det var ju av fel anledningar jag började plugga till lärare vilket jag insåg ett år in i 

mina studier. Vissa saker inser man av sig själv och man känner att man vill göra 

någonting annat (…) Jag gillar lärartjänstens förmåner men själva jobbet är ingenting för 

mig, det vet jag även fast jag inte har varit lärare så vet man ju ungefär vad det är för jobb 

(…) Jag är glad att jag inte fortsatte och kunde ge mig in på någonting jag kan tänka mig 

och jobba i många år (…) Men visst var det intressant och inte sådär jätte svårt och klara 

av så det var inte av den anledningen jag gjorde valet att sluta utan det var inget som drev 



 

 

 

mig till att bli lärare, i alla fall ingen starkare drivkraft (…) Jag hade jätte bra relation till 

läraren och allt och det har inte påverkat mitt avhopp. 

Utav urvalspersonerna var det en del som, precis som respondent 6, gjorde en direkt koppling 

till yttre skäl som motiv som låg bakom den större anledningen till att hoppa av. Givetvis var 

den många som visade en blandning av faktorer som bakomliggandes påverkade, dock var det 

många som talade om liknande saker när individerna hade yttre aspekter som motiv för att 

studera. Mer exakt var det sex personer som hade yttre aspekter som primära. 

Respondent 3: 

Nej jag kände bara att det inte var någonting för mig. Jag hade ju valt flera olika program 

och lärare var min sistahandsval (…) Jag tycker även att det var kasst upplägg men det är 

väl bara min åsikt (…) Jag kom in på ett annat program som jag var reserv på och så bytte 

jag bara sådär. Den största anledning varför jag bytte eller hoppa av var för att jag 

egentligen inte ville va lärare, ja tänkte att det var bättre än ingenting men jag hade inte 

tänkt igenom det ordentligt innan jag började plugga. Jag är väl inte sämst på lära ut även 

ifall jag inte har läst pedagogik men jag gillar inte det. Jag ville mest ha ett stadigt jobb 

som inte är jätte bundet till statens ekonomi. 

Respondent 7: 

Lärare valde jag för jag trodde någonting annat om läraryrket än vad det egentligen var. 

Jag tog det förgivet att när man studerar så länge att man får hög lön. Ett sånt respekterat 

yrke förtjänar det (…) Det är väl säkert kul och vara lärare men jag tappa motivationen 

efter ett tag och fick upp ögonen för annat (…) Jag menar jag kan jobba på bandet på 

volvo och tjäna mer, det är inte okej! 

Respondent 5: 

Jag hoppade av för att jag inte ville jobba som lärare resten av mitt liv. Jag var rädd för att 

hamna i ett fack. Jag ville läsa något bredare (…) För mig var det mer status relaterat 

varför jag valde lärare samtidigt som min ekonomi inte höll för att studera just då. Men 

det var ekonomin som brast som var droppen som fick bägaren att rinna. 

Respondent 2: 

Det finns flera anledningar varför jag hoppade av. En av de var att jag inte tyckte att 

kurserna var intressanta, jo kanske vissa men det var få. Jag är mer intresserad utav 

psykologi och vill läsa någonting som har med det och göra. Samtidigt så kanske man kan 

tjäna bättre pengar, lärare har ju inte dålig lön tycker jag inte heller (…) Jag kanske 

fortsätter plugga till lärare någon dag men det får vi se (…) Jag hoppade av mest för att 

jag fick jobberbjudande som jag var väldigt nöjd med. 

Respondent 8: 

Jag verkligen gillar och plugga men jag har en stor familj och mycket bollar i luften (…) 

Jag är äldre och måste tänka framtid. Pengarna som student gör att jag måste jobba och 

därför hoppa jag. Det är alltid bra och studera, i mitt hemland studerade jag mycket på 

universitetet (…) Jag tjänar just nu helt okej och jag trivs med mitt jobb, därför hoppade 

jag av, av flera olika anledningar. 

De sex nämnda respondenterna som ovan nämnts har haft yttre motiv för att studera till lärare. 

Sist ut är respondent 4 som skiljer sig från de flesta rörande motiv. 



 

 

 

Respondent 4: 

Jag visste inte riktigt vad jag ville med mitt liv, därför hoppade jag av. Jag åkte jorden 

runt istället och tänkte igenom (…) Alltså det var ingen speciell anledning varför jag 

hoppade av utan jag fick kalla fötter. 

Denna person skilde sig på många sätt. Argument varför personen hoppade av låg mer i 

spontan karktär och det var livsbeslut som gav ångest-liknande känslor. ”Jag är för ung för 

fatta sådana beslut, jag är inte där än (…) Jag fick lite ångest över vad jag egentligen ville 

bli”. 

Resultatet visade att det var en blandning av anledningar till avhopp. Vissa menade att det var 

familjära anledningar till avhopp medan vissa pekade direkt till initiala motiv vilket för 

undersökningen är intressanta utsagor. Yrkessynen är sammantaget inte kongruent med 

verkligheten då många beskrivs vara besvikna på läraryrket. När det gäller motiven var det 

många som delade motiv, det var vanligaste var yttre skäl bland dessa avhoppare då sex 

personer hade detta som primära motiv. Detta betyder att lärandet i sig och 

samhällsutvecklande tankar inte låg bakom sökandet till programmet primärt, utan det var 

punkter som bland annat semester och lön.  

 

 



 

 

 

4 Diskussion 
Syftet med denna undersökning har varit att få en bild hur en genomsnittlig avhoppare ser ut i 

lärarprogrammet samt hur de uppfattat och motiverat studieavhopp. Undersökaren har tagit 

med det som har varit relevant för undersökningen och dess syfte. Strävan har varit att hitta 

röd tråd genom hela undersökningen och att knyta som avslutning under denna rubrik. 

Respondenter som har medverkat har lagt grunden för empirin i denna undersökning. Utifrån 

insamlad empiri går det att göra en del direkta kopplingar till teorin samt vissa implicita. 

Intressant är även punkter som står emot teorin. 

Härnäst görs en jämförelse mellan teori och empiri, lyfta slutsatser och mönster. Viktigt att 

betona är att utifrån undersökaren urvalspersoner, utifrån det material som har förvärvat, går 

det att dra slutsatser som presenteras nedan. Undersökningens platform bestod av 

urvalspersonerna som är en respresentation av världen som skulle studeras. Slutligen är 

meningen att även att förklara och tolka resultatet för läsaren i fråga, att på något sätt knyta 

ihop undersökningen. 

För att tag tidigare forskning kontra empiri går det att beskåda en del likheter i resultatet. 

Al-Yaseen (2011) visar att många individer som tog del av studien i fråga menade att de bör 

ha engagemang i sitt arbete och att yrket som lärare är av pedagogisk karaktär. En lärare är 

även viktig för samhällsutvecklingen som utgör en viktig roll i arbetet. Dessa individer som 

har denna bild har nämligen större chans att fullgöra sin utbildning. Det var många 

respondenter som var inne på samma spår när det gäller yrket i allmänhet, punkter som 

engagemang men inte mer specifikt. Eftersom alla respondenter vi talar om är avhoppare står 

detta bestridande gentemot vad Al-Yaseen säger rörande fullgörandet av utbildning när detta 

är en bild som de har. Detta urval stödjer inte detta uttalande. Respondent 5 talar praktisk 

pedagogik och att personen inte visste om allt berörde denna typ av pedagogik. Detta går till 

visst grad att koppla till Löfström & Poom-Valickis (2013) då de talar om att det kan inverka 

och sätta stopp på lärarstudierna. 

Löfström och Poom-Valickis (2013) har kommit fram till att studenter har en syn på 

läraryrket som omfattar att lärare är en vårdare. Denna syn har varit stark i den grad att 

arbetsuppgifter som planering, rättning av prov och samtal har missats. Många glömmer av 

omkringliggande arbetsuppgifter som en lärare har och detta har varit dominerande i Löfström 

och Poom-Valickis (2013) undersökning. Många var även överrens om att en lärare ska vara 

omtänksam, förstående, snäll och att läraryrket innebär att få elever att nå sina mål. För denna 

undersökningens del går det dra vissa kopplingar till dessa påståenden. Majoriteten av 

urvalspersonerna visste inte om vid anslutandet till studierna om arbetsuppgifter utöver 

lärandet. I resultatet beksrivs följande; ”Respondent 7 sade att ’lärare har en del administrativt 

jobb som jag visste om innan jag började plugga, men att det skulle vara massa sidoarbeten 

passsade inte in på min ursprungliga bild så att säga’. Många av respondenterna har haft en 

bild som har förändrats, det har ibland skapat en negativ respons när de har fått reda på yrket 

mer på djupet. Många av respondenterna, sex av åtta, låter som att de är besvikna på den mer 

realistiska bilden i sina tonlägen vid intervjuerna”. Detta innebär att liksom Löfström och 

Poom-Valickis (2013)  individer oftast har en skev bild. Dock var samtliga överrens med att 

lärare bör få eleven att nå ett visst mål, vilket kan antagas komma ifrån bilden att läraren är 

pedagogisk och vårdare i sin yrkesroll. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

En väsentlig punkt att lyfta fram är att många påstod att lön är viktigt samt yttre aspekter. 

Majoriteten av undersökningens urvalspersoner hade valt läraryrket just av yttre skäl, dock 

var det mer rörande semester och anställningsbarhet som drev de till utbildningsvalet. Det 

fanns alltså en oförmåga att tillfredställa individer med yttre motiv att stanna kvar på 

utbildningen.  

Resultatet pekar på att det är svårare att tillfredställa dessa individer än de med inre- samt 

altruistiska motiv. Jungert et al. (2014) nämner i sin studie att individer yttre motiv som 

primära inte är vanligtvist tillfredställda. Denna undersökning pekar också på detta. 

Ur ett kulturellt perspektiv går det att se hur kollektivistiska samhällen skiljer sig ifrån 

individualistiska samhällen på bland annat en punkt vilket presenterades i bakgrunden. Det 

talades om att i individualistiska samhällen fokuserar mer på självständighet och 

självförverkliganden, samt i kollektivistiska samhällen hålls det hårdare i könsroller i Klassen 

et al. (2011) undersökning. Sverige som kan betraktas som ett individualistiskt land där 

undersökningen gjordes. Det nämndes aldrig i någon av respondenternas utsagor om synen på 

läraryrket, att enbart kvinnor bör vara lärare, respondenterna talade fritt om ämnet och det 

talades om en del sidospår men aldrig detta. Dock något talar emot Klassen et al. (2011) 

undersökning är självständighet och självständiga då många individer som var en del av 

denna undersökning refererade mycket till familjen som anledning till sina avhopp eller annat 

vilket tyder på att de har lagt sina önskningar ibland åt sidan. Vissa hävdade att även ifall de 

ville bli lärare hade ekonomin en påverkan med tanke på låg lön och att det fanns bättre lön på 

annat yrket, familjens ekonomi och överlevnad var viktigare. Denna punkt var inte något 

undersökningen fokuserade på men en intressant punkt.  

Om vi även ser på anledningarna varför de hoppade av låter respondent 1 mest ledsen över 

detta i hur personen uttrycker sig och hade familjära anledningar, vilket går och koppla till 

Duque, Duque och Suriñach (2013) argument om hur familjens obalans kan påverka. De 

flesta var mer besvikna på  vad lärar-lönen hade att erbjuda eller valde något som hade större 

prioritering i deras lista. Det var ett fåtal som beskrev hur bilden av läraryrket hade förändrats 

och hade påverkat avhopp.  

Sex av åtta i undersökningen hade yttre skäl som primärt motiv för att ansluta sig till 

lärarprogrammet. Det var en som hade inre- samt altruistiska skäl som primära motiv och en 

annan som påstod att individen inte hade något primärt skäl. Vad säger detta oss? Jo, att 

individer med yttre skäl rörande, lön, semester som drivkrafter har betydligt mindre chans att 

läsa klart utbildningen. Undersökningen står stödjande gentemot Jungert et al (2014) som 

visar att individer med yttre aspekter som skäl har större chans att hoppa av, det säger även 

undersökningens urval. Det mönster som har beskådats är framförallt detta som på något sätt 

är grunden för undersökningen. 

Slutsatsen i undersökning ligger i att individer med yttre skäl är mer benägna att hoppa av 

sina studier än de med inre- och altruistiska skäl. För att svara på syftet är den genomsnittliga 

studenten som hoppar av en individ som ansluter sig för framförallt anledningar som semester 

och lön. Intresse och inneboende strävan ökar chanserna för att en student skall ha sin 

examensbevis inramad på väggen. 

 



 

 

 

4.1 Framtida forskning 

Som det framkommer i undersökningen är detta område ett samhällsproblem som är 

ogynnsamt för framtiden. Vid tider då avhopp i universitet och högskolor ökar kan det anses 

vara mer aktuellt. I ett samhälle då det tänks på landets bästa och motverka brister på 

utbildade lärare är detta området något som det bör satsas på för att, metaforiskt sagt, hitta 

roten i problemet. Kommer det finnas fler utbildade lärare ifall regeringen ökar lönerna? 

Undersökningen går att tolka att den hävdar detta. Ett område att forska vidare i är just detta, 

nämligen att se hur många som hade kunnat tänka sig att studera vidare ifall lönen var högre. 

Det som inte var möjligt denna undersökning var ett omfång som inkluderade mer personer 

och mer tid i fördjupa sig i ämnet. En framtida forskning som hade varit önskvärt är att 

urvalspersonerna är spridda över hela landet och är betydligt fler än åtta personer. Önskat 

antal hade varit så många som möjligt för att således öka dess representativitet. 

En annan punkt att forska vidare inom är utvärdering kring universitet och högskolor. Ett 

sätt vissa går tillväga är att göra utvärderingar kring avhopp. Det betyder att dessa 

verksamheter försöker belysa högskolan alt. universitetets brister i exempelvist 

programutformning. Finns det brister på den här nivån kan det vara av väsentlighet att titta 

närmare på detta område och fråga varenda enskild avhoppare anledningar till att den inte 

längre är ansluten. På detta sätt kan det gå att utveckla sin verksamhet och producera mer 

lärare till samhället. 

I teoribakgrunden till detta problemområde fanns det inte mycket studier om 

socioekonomisk bakgrund och hur det inverkar på avhopp. Det fanns om avhopp i största 

allmänhet men inte för lärarprogrammet och mer specifikt för Sverige. Detta är någonting 

undersökaren önskar mer forskning inom.   
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5 Bilaga 1 - Missivbrev 

Inbjudan till intervju 

Hej! 

 

Jag är studerande på mittuniversitetet i Härnösand och studerar mitt sista år i beteende- 

vetenskapliga programmet. Jag skriver en uppsats C-nivå och skriver om avhoppare i 

lärarprogrammet. Avsikten är att få mer kunskap inom detta området. 

Intervjun beräknas vara cirka 30 minuter och förhåller sig forskningsetisk. Alla deltaganden 

är helt frivilliga och kommer att behandlas annonymt. All information som samlas kommer 

enbart att användas i studiesyfte. Medverkan kan avslutas när som helst. 

Kontakta mig ifall ni har frågor!! 

Mvh// 

 

David Gholizadeh 

Mobil: 0704068500 

Email: david.gzadeh@hotmail.com 



 

 

 

6 Bilaga 2 – Intervjuguide 

Vad är din bild av läraryrket? 

Varför valde du lärarprogrammet?  

Vad var ditt primära motiv? 

Varför hoppa du av? 

Hur känner du kring ditt avhopp? 

Övriga funderingar från respondent 

 


