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I varje generation unga som växer upp i Sverige är det 20 % som aldrig tar sin studentexamen 
(Sveriges kommuner och Landsting, 2012). Detta tenderar att ge en negativ effekt på deras 
framtida vuxenliv, både ekonomiskt och socialt. I Sverige har vi ett väl etablerat system av 
kommunal vuxenutbildning som ger dessa unga en andra chans att studera vidare. Syftet med 
denna samling av fallstudier (Flyvbjer, 2006) är att analysera och belysa de sociala och 
pedagogiska faktorer som gynnar dessa studenter att nå sina mål och utveckla egenmakt 
(Lightfoot, 1985). Det är genom att använda Deweys holistiska människosyn som förenar 
språk och erfarenhet, yttre och inre verklighet, som djupintervjuer samlats in från tre studenter 
som får särskilt stöd i studierna. Analysen av materialet genomfördes i fem steg och 
analysmetoden var meningskoncentrering (Kvale, 1997). I mitt resultatkapitel presenterar jag 
citat och analys grupperade under följande fem teman: 1. Skolan som en plats för socialisering 
– med risk för självbilden? 2. Socioekonomiska ramfaktorer och flexibilitet. 3. Skolan som en 
community av goda relationer. 4. Relationer som bygger på bekräftelse och respekt. 5. Fokus 
på bildning och egenmakt. 
 
Nyckelord: utbildning, flexibilitet, egenmakt 

  



Abstract 
 
Study:  Degree project in master education, Advanced level, 15 ECTS, 

University of Skovde 
Title:  Education, relations and empowerment – a study of educational support in adult 

education 
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In every generation of young adults in Sweden there are 20 % who never pass their high 
school exam (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). This tends to have a negative effect 
on their future adult life, both economically as well as socially. In Sweden their is a well 
established, national, municipally arranged, adult education which gives a second chance to 
study for some of these young adults. The purpose of this collection of case studies (Flyvbjer, 
2006) is to analyse and shed some light on the social and educational factors that might 
benefit these adult students to achieve their goals and to empower themselves (Lightfoot, 
1985). It is by using Deweys holistic approach to human language and experience and 
combining external and internal life, that the interviews was collected from three students 
who attend some additional, educational support. The analysis of the material was executed in 
five steps and following the method of content analysis (Kvale, 1997). In my results chapter I 
present excerpts and analysis grouped under five thematic headlines;  
1. School as the setting for social identity making. 2. Socio-economical factors and flexibility 
3. School as a positive community. 4. Relations building on feedback and mutual respect.  
5. Focusing on education and empowerment. 
 
Keywords: education, flexibility, empowerment 
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Del 1 BAKGRUND 
I varje generation unga vuxna i dagens Sverige finns ca 20 % som riskerar att hamna i en 

ekonomisk och social underklass på grund av bristande skolprestationer (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2012). Denna grupp unga tar sig inte in på arbetsmarknaden och deltar sällan 

aktivt i samhället trots att de tvingas ha kontakt med försäkringskassa, arbetsförmedling, 

socialtjänst m.fl. för att överhuvudtaget få någon inkomst. De är dömda till en materiellt sett 

torftig framtid där deras årsinkomst troligtvis aldrig kommer att överstiga garantiersättningen 

från Försäkringskassan som innebär att de i nuläget har en taxerad inkomst runt ca 80 000 kr 

per år. Inkomsten ska räcka till hyra, hemförsäkring, el, telefon, tv, livsmedel och övriga 

löpande utgifter som enligt Konsumentverket uppgår till 4610 kr per månad. Den ekonomiska 

verkligheten är ett faktum som riskerar att leda till ytterligare stigmatisering. I denna kategori 

unga vuxna finns många olika påverkansfaktorer som gjort det svårt för individen att klara av 

sina studier. Under åren på högstadium och ungdomsgymnasiet skulle man önska att samtliga 

elever ges möjlighet att uppnå godkända betyg och sitt behov av specialpedagogiskt stöd 

tillgodosett men tyvärr tyder siffran 20 % utan ett godkänt betyg från gymnasieskolans 

högskoleförberedande eller yrkesförberedande program på motsatsen. Två nationalekonomer, 

Nilsson och Wadeskog har i en rapport för försäkringsbolaget Skandia från 2008, räknat på 

vad det kostar att inte åtgärda dessa brister under skoltiden. De har funnit en vid 

orsaksvariation till skolmisslyckanden. 
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Figur 1. Nilsson(2011) ”Helhetssyn och långsiktighet - 
strategier baserade på socioekonomiskt tänkande” 
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Det är vanligt att gruppen unga vuxna dropouts1 är prioriterad i de folkhälsoplaner som 

respektive kommun i Västra Götaland har tillsammans med Västra Götalandsregionen (VG-

region, 2009). Detta på grund av senare års rapporter om att unga individers psykiska 

välbefinnande är lågt och att deras välfärdsutveckling har försämrats (Jerdén et al., 2010). 

Utanförskap som kostar den enskilde mänskligt lidande och som ger samhället ökade 

kostnader i form av ökade kostnader för försäkringskassa, socialtjänst och landsting (Nilsson 

& Wadeskog, 2008). En praktisk möjlighet för unga vuxna att återuppta sin utbildning finns i 

Sverige sedan 45 år tillbaka då den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) byggdes upp 

under 1970-talet. Det finns även ett stort antal folkhögskolor som erbjuder 

högskoleförberedande vuxenutbildning. 

 

När unga vuxna tar steget att söka till Komvux har de allra flesta tidigare skolmisslyckanden i 

bagaget. För en del handlar det om att de har mognat, hittat sin inneboende motivation (Ryan 

& Deci, 2000) och nu klarar av skolkraven som ställs. För andra handlar det om att deras 

inlärningssvårigheter kvarstår i samma omfattning men att de hoppas på ett nytt bemötande i 

vuxenutbildningen, som ska skilja sig från deras tidigare erfarenheter. De behöver och har rätt 

till lärare som har tid att vänta in och tid att lyssna – de behöver fortfarande det särskilda stöd 

som de enligt skollagen har rätt till redan i grund- och gymnasieskolan, men inte alltid har fått 

tillgång till. För att komma från en tillvaro utanför normen, till att ta plats och bli en aktiv 

samhällsmedborgare krävs att utbildningen ger möjlighet till ökad egenmakt för eleven. Ett 

annat ord för denna process är egenmakt (Lightfoot, 1985). Begreppet förekommer inom 

många olika akademiska discipliner, både inom pedagogik, ekonomi och folkhälsovetenskap 

och i teoriavsnittet kommer det att definieras vad begreppet egenmakt innebär i min studie. 

 

För att förstå något om den kontext en elev inskriven i kommunal vuxenutbildning befinner 

sig inom behöver man lyssna på några av de unga vuxna som fått en plats i den kommunala 

vuxenutbildningen för studeranden med behov av specialpedagogiskt stöd. Här eftersöks det 

unika – hur de beskriver sin upplevelse av specialpedagogiskt stöd inom vuxenutbildningens 

ram och vilka faktorer de beskriver som avgörande för att de lyckas med sina vuxenstudier. 

Ambitionen är att ge respondenterna en röst och att utgå från vuxenstuderandes perspektiv på 

                                                 
1 Dropout är ett begrepp som definieras så här i Merriam Websters dictionary: ”a person who stops going to a 
school, college, etc., before finishing : a person who drops out of school”. Såsom begreppet används i vissa 
sammanhang skuldbeläggs individen istället för att peka på strukturella orsaker till studieavbrott, något som gör 
termen dropout problematisk och i vissa fall stigmatiserande (Dorn, 1996). 
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studierna vid kommunal vuxenutbildning. Genom att i denna studie anta elevperspektiv 

kanske bilden av några studiefrämjande faktorer kan träda fram. 

Kommunal vuxenutbildning 
Komvux inrättades i Sverige år 1968 som en resurs för att kunna erbjuda grundskole- och 

gymnasieutbildning till vuxna som saknade dessa kompetenser. Komvux driver även Särvux 

som erbjuder undervisning för människor med intellektuella funktionsnedsättningar2. 

Personer helt utan betyg från grund- och gymnasieskola prioriteras vid antagning men det 

finns även möjligheter att fullfölja en påbörjad gymnasieutbildning på Komvux. Elever ska i 

allmänhet ha fyllt 20 år för att få börja på Komvux men det finns undantagsfall som tillämpas 

(Henning Loeb, 2006). Komvux har sin egen läroplan och i dokumentet från 2012 står det: 

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan 

arbeta och verka i samhället[...]Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev 

utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. 

(Skolverket, Läroplan för vuxenutbildningen, s.5, 2012) 

 

I Svensk Författningssamling 2012:101, förordning om läroplan för vuxenutbildning, fastslås 

att Sveriges kommuner ska erbjuda alla en likvärdig utbildning. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att verksamhetens resurser ska fördelas lika mellan eleverna. 

Hänsyn ska tas till de enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 

uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför bör till exempel undervisning, 

vägledning eller validering utformas olika för olika elever. Skolväsendet har ett 

särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

(Skolverket, Läroplan för vuxenutbildningen, s.6, 2012) 

 

År 2011 deltog 198 172 elever i kommunal vuxenutbildning i Sverige. Utav dessa var 

126 851 kvinnor och 71 321 män. 118 707 av det totala antalet var födda i Sverige och 79 465 

var födda utomlands (SCB och Skolverket, 2012). Majoriteten använder tiden på Komvux till 

att skaffa sig behörighet till högskolestudier eller en yrkesutbildning.  

                                                 
2 En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför är valet av pedagogiska strategier, 
läromedel och andra lärverktyg avgörande för elevens delaktighet i undervisningen. Även utformningen av den 
fysiska miljön är viktigt för elevens möjlighet att nå målen. Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014. 
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Figur 2             Figur 3 

 

Den kommunala vuxenutbildningen i den studerade kommunen är inhyst i en pampig gammal 

realskola från 1900-talets början. Verksamheten består av både studieförberedande program, 

yrkesinriktade utbildningar, Svenska För Invandrare (SFI) och Särskolans Vuxenutbildning 

(Särvux). I den gamla aulan finns den särskilda undervisningsgrupp som benämns Skriv- och 

Lästräffen (härefter kallat SOL) och erbjuder eleverna ett individuellt bemötande och en 

trivsam miljö där eleverna kan välja mellan olika arbetsplatser som är avdelade med skärmar 

och många gröna växter. I aulan råder ett behagligt lugn och ett tiotal elever sitter var för sig 

och arbetar med olika ämnen och uppgifter medan läraren går runt och hjälper var och en vid 

behov. Verksamheten är öppen mellan 9 – 15 alla dagar utom fredag då den stänger 12. 

Eleverna vet dock när aulan är olåst och vissa elever utnyttjar möjligheten att sitta här och 

studera även när ingen personal finns på plats. Verksamheten har tidigare haft avtal med 

grannkommuner om att ta emot elever med särskilda behov, t.ex. personer med 

långtidssjukskrivning och rehabiliteringsbehov, personer med autismspektrum-diagnos som 

läser in gymnasiet, personer med psykiskt utvecklingshinder som inte vill delta i ”daglig 

verksamhet ”anordnad av hemkommunen, unga vuxna under rehabilitering efter ett 

narkotikamissbruk – här finns erfarenhet av de flesta inlärningssvårigheter trots att 

verksamheten från början enbart vände sig till personer med läs- och skrivsvårigheter och nu 

efter de senaste budgetnedskärningarna åter enbart har detta inlärningshinder i fokus. Övriga 

elevkategorier som nämnts (elever med missbruksproblematik, neuropsykiatriska 

funktionstillstånd och övriga psykiatriska diagnoser) förutsätts få tillräckligt stöd i den 

ordinarie vuxenutbildningen, anser beslutsfattande politiker och tjänstemän i kommunen. För 

att närma sig denna elevkategori behövdes ett flertal besök i skolverksamheten då jag 
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presenterades för några elever åt gången och förklarade syftet med studien och ställde frågan 

om de kunde tänka sig att delta i en djupintervju. Efter att så småningom ha vunnit tre 

respondenters förtroende kunde jag börja samla in deras berättelser som jag kommer att 

presentera som en samling fallstudier inom ramen för vuxenutbildningens specialpedagogiska 

stödverksamhet SOL. 

 

En avgörande faktor för studiens genomförande var kontakten med verksamhetens lärare som 

tog en aktiv del i designfasen av min uppsats. Hennes mångåriga erfarenhet av att arbeta med 

särskilt stöd för vuxna var ovärderlig när det gällde att beskriva elevernas skiftande 

förutsättningar, hjälpa mig att arbeta fram en problemställning och ett fungerande syfte och 

det var hennes accepterande av rollen som min ”mästare” som utvecklade min förmåga att 

genomföra studien (Flyvbjer, 2006). Hon beskrev för mig att: 

Vi har nu äntligen fått styrdokument för Komvux; Vuxenförordningen och det 
utgör ju grunden, vad vi är till för, och det är ju den där flexibiliteten, att vi 
individualiserar genom att möta eleven där den är (vi skapar en skriftlig 
individuell plan och visar, här befinner du dig och du ska nå hit) och att vi är 
till för de som står längst från arbetsmarknaden och vi ska kunna validera deras 
kunskaper. Det spelar ju ingen roll om du t.ex. blir uppsagd från Volvo och 
kommer hit – vi tittar alltid på vad eleven behöver för att bli mer attraktiv på 
arbetsmarknaden. Sen har vi då en nydiagnosticerad tjej med ADHD som fått 
sin diagnos för ett år sen eller så kanske under gymnasietiden när de börjar må 
så himla dåligt och den gruppen måste ju bli mött där den befinner sig för att nå 
resultat, det är inget konstigt. Men dagens hårda samhälle gör att fler och fler 
av dessa hamnar utanför. 

 

Styrdokumenten som nämns i citatet består av en särskild läroplan som enbart gäller 

kommunal vuxenutbildning och där fastslås att Komvux ska arbeta med individuella planer 

för att utbilda, validera och öka attraktionskraften hos dem som står längst från 

arbetsmarknaden (Skolverket, 2012). När en ny elev antas till SOL verksamheten upprättas 

alltid en skriftlig individuell planering och en lärstilsanalys genomförs med varje ny elev 

(Dunn & Dunn, 1992, Boström & Lassen, 2006) vilket får till följd att hänsyn även tas till 

individuella preferenser gällande studiemiljö. Den tid som ägnas åt att förbereda eleven för 

studierna har förmodligen stor del i framgångarna men vi vet inte exakt varför elever som 

deltar i verksamheten på SOL oftast når goda resultat. Enkätundersökningar har genomförts 

med eleverna i verksamheten under flera år men gett knapphändiga svar som inte utvecklat 

någon ny kunskap hos lärare och ledning för SOL. Under dialogen med läraren börjar ett syfte 

för min uppsats ta form.  
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Hon uttrycker det så här: 

Det finns elever som alltså går 9 år i grundskolan, 4 år på IV och sen kommer 
de till oss – där undrar jag vad vi på Komvux ska göra för att de skall lyckas? 
Det vill jag gärna ha forskning på. Vilka framgångsfaktorer är det som gör att 
väldigt många lyckas hos oss? Vad är det som gör att just de här eleverna 
ändrar inriktning på sina liv och vågar ta nästa steg? Även de som inte lyckats 
ta sig igenom studierna och skaffa gymnasiekompetens så har de oftast fått en 
annan nyckel till hur de ska leva livet när de har gått här ett tag. De kanske 
vågar vara sociala på ett annat sätt och de flesta försörjer sig själva, behöver 
inte särskilt boende eller ta emot hjälp hemma utan blir mindre beroende av 
samhället i de allra flesta fall och samtidigt mer delaktiga i samhället. 
 

I detta citat belyser läraren värdet av verksamhetsnära forskning som en utvecklingsmöjlighet 

och tillfälle till reflektion för läraren själv. Hennes arbetssituation har under några års tid 

försämrats då politiska beslut har medfört nedskärningar för särskilt stöd på Komvux och två 

lärare har fått sluta. Hon uttrycker ett behov av fler argument för att försvara sin verksamhet 

gentemot skolledning och beslutsfattares hantering av resurserna. Efter intervjun skriver jag 

en problemformulering och syftet med studien. 

Problemformulering 
Så många som en femtedel av varje uppväxande generation avslutar inte gymnasieskolan med 

en examen. Detta i ett samhälle där hundratals unga konkurrerar om de okvalificerade arbeten 

som utannonseras och med många sökande väljer de flesta arbetsgivare den med högst 

avslutad utbildning. Skolmisslyckande leder ofta till negativa konsekvenser för livsstil och 

framtidsutsikter och i dagens samhälle behäftas individen med skuld för detta istället för att 

man ser på de strukturella problem som ligger bakom. Dessa problem kan tänkas vara att 

elever inte får rätt stöd under den obligatoriska grundskoletiden, troligen på grund av 

skolornas brister i förhållningssätt och undervisning. För att skildra avgörande faktorer och 

vändpunkter för enskilda individer behövdes en fallstudie av lärande och egenmakt inom 

ramen för kommunal vuxenutbildning. Lärarens historia vittnade om att särskild undervisning 

inom vuxenutbildning är en verksamhet som ständigt måste försvaras och legitimeras inför 

varje nytt budgetår i kommunen. Jag behövde expertens erfarenheter och ögon för att kunna 

designa studien så att den skulle resultera i ett lärande för oss båda (Flyvbjer, 2006). 
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Syfte och frågeställningar 
Studien tar utgångspunkt i muntliga berättelser från elever som får specialpedagogiskt stöd 

inom vuxenutbildningens ramar. Tre olika fall presenteras var för sig. Syftet med studien är 

att analysera vilka faktorer eleverna framhåller som viktiga för att de ska uppleva att de lyckas 

med vuxenstudierna. 

 

Min frågeställning är: 

• Hur beskriver eleverna de faktorer i den nuvarande undervisningssituationen som 

gynnar deras lärande och utveckling av egenmakt? 

Litteraturgenomgång 
Vid en artikelsökning i databasen ERIC erhölls en stor mängd peer-reviewed artiklar – 

sökorden var; dropout, adult education, learning disability, empowerment, community 

development. Bland dessa artiklar exkluderades samtliga som undersökte ungdomselever som 

går en andra gång på high school och även artiklar där eleverna studerade vid folkhögskolor 

valdes bort. Att hitta en motsvarighet till den svenska kommunala vuxenutbildningen i 

internationella, vetenskapliga artiklar kan vara svårt, men det fanns artiklar där elever var high 

school dropouts som fick en ny chans till studier vid ett Adult Learning Center som kan 

motsvara den kommunala vuxenutbildningen i Sverige. Dessa elever var mellan 20 – 27 år 

gamla vilket är det åldersspann som valts ut för intervju även i min studie. Jag har även 

använt annan litteratur av relevans för syftet, såsom böcker och rapporter. 

Särskild undervisning för vuxna 
Utifrån syftet att analysera vilka faktorer i undervisningen som eleverna framhåller som 

viktiga för att lyckas med vuxenstudierna har nationell och internationell forskning som 

skildrar unga vuxnas behov av en andra chans till gymnasiestudier sökts. Avstamp togs i en 

livsvärldsfenomenologisk doktorsavhandling som heter ”Mellan fakticitet och projekt” och är 

presenterad år 2005 av Cecilia Nielsen som är verksam vid Högskolan Väst. Avhandlingens 

syfte är att öka förståelsen i skola och samhälle för hur enskilda individer upplever och 

bemästrar läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar hur respondenterna aktivt strävar efter att 

komma över läs- och skrivsvårigheter och även att läskunnighet är ett existentiellt behov i vårt 

moderna samhälle. Det existentiella perspektivet på utbildning kan väcka frågan om vi bör 

betrakta utbildning som en hälsofrämjande verksamhet i sig självt? Nielsen har genom sin 

resultatredovisning, där hon blandar teori, empiri och sina egna reflektioner, skildrat 
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respondenternas levda värld som figur mot bakgrund av livsvärlden i sin helhet (Nielsen, 

2005).  

Dropouts 
En internationell artikel som framstår som relevant för min studie har rubriken ”Secondary 

level re-entry of young Canadian adult learners” och är skriven av Cassandra MacGregor 

som arbetar som lärare vid Sudbury Adult Learning Centre i Ontario, och Thomas G. Ryan 

som är verksam vid Nipissing University i Ontario, Kanada. I artikeln definieras en ”high 

school dropout” som en elev som efter 15 dagars oredovisad sammanhängande frånvaro inte 

är aktiv i skolan. Denna definition bör kunna prövas mot den svenska gymnasieskolan för att 

användas även i vår kontext. I artikeln analyserar MacGregor & Ryan vilka faktorer som 

påverkar en avhoppad elev från gymnasiet att göra ett nytt försök i vuxenundervisning istället. 

Chuang (1994:1071) konstaterar i en annan artikel att dropouts oproportionerligt ofta kommer 

från lägre socio-ekonomisk status och etniska minoritetsgrupper och att de har sämre 

skolresultat redan på mellanstadiet. När anledningen till skolavbrott undersöktes visade det 

tydligt att tristess, (boredom) var den viktigaste orsaken att eleven avbrutit sina 

gymnasiestudier men när författarna frågade de unga vuxenstudenter om varför de beslutat sig 

för att ta upp sina gymnasiestudier igen var även då tristess den framträdande orsaken 

(MacGregor & Ryan, 2011). Men vad döljer sig egentligen bakom orsaken tristess och kan 

mina djupintervjuer sprida något ljus över frågan? 

 

En dansk artikel rapporterar att det finns det ett stort antal bakomliggande orsaker till det höga 

antalet dropouts, upp till 50 % av en årskull, från det danska yrkesgymnasiet (Helms 

Jörgensen, 2013). Ofta analyseras inte situationens komplexitet utförligt nog utan endast ett 

fåtal åtgärder planeras och genomförs i policys som t.ex. ’Reform 2000’ som innebar en 

satsning på förbättrad studievägledning och en ökad möjlighet till individuella val av 

utbildningsprogram för varje elev. Dessa åtgärder visade sig dock paradoxalt nog leda till 

ökad andel dropouts och efter år 2000 var det endast hälften av eleverna på yrkesgymnasium 

som fullföljde sin utbildning. Det var nämligen många elever som visade sig inte kunna ta 

eget ansvar för sina val och sitt lärande på det sätt som ’Reform 2000’ förutsatt (Helms 

Jörgensen, 2013). Unga vuxna tar också längre tid på sig att genomföra övergången från 

skolan och det tar många fler år för unga vuxna att etablera sig på den arbetsmarknad som 

erbjuder fler tillfälliga arbeten och arbetsmarknadsåtgärder än riktiga anställningar. Enligt 

professor Guy Standing vid London School of Economics håller vi på att få en ny 
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framväxande samhällsklass, prekariatet, bestående av unga människor som i bästa fall får 

tillfälliga arbeten inom den växande bemanningsbranschen. Denna grupp unga finns över hela 

världen och de extremt höga arbetslöshetssiffor vi ser i södra Europa t.ex. i Spanien och 

Grekland är ett symtom på hur finanskrisen 2008 bl.a. har lett till en nedmontering av de 

offentliga sektorer som tidigare sysselsatt många av de unga. När en individ lever av tillfälliga 

arbeten går mycket tid och även pengar åt till att skaffa nytt jobb jämfört med om du har en 

fast anställning och vet vad som väntar nästa vecka och det tar även mycket tid i anspråk att 

ansöka om arbetslöshetsersättning och bidrag från samhället (Standing, 2010). Är aktualiteten 

av Standings forskning kopplad till den globala finanskrisen och kommer vi fortfarande tala 

om prekariatet när den ekonomiska krisen eventuellt vänder och arbetstillfällen blir fler? 

 

De holländska forskarna Dekkers och Claassen publicerade resultatet av sin kvalitativa, 

explorativa studie från 2001 där de beskrev att det finns ett skriande behov av forskning som 

utgick ifrån de avhoppade elevernas perspektiv. Det vanligaste sättet att skildra dropouts är att 

beskriva vilka ekonomiska samhällskonsekvenser denna kategori medborgare ger upphov till; 

såsom försörjningsstöd, arbetslöshet, psykisk ohälsa och övriga socioekonomiska 

påverkansfaktorer. När 39 avhoppade elever djupintervjuades framkom det dock att nästan 

hälften av dem var nöjda med sitt beslut att sluta gymnasieskolan. En del kände stor lättnad att 

befrias från tvånget av teoretiska studier och hade nu skaffat arbete där de kunde använda sin 

praktiska kompetens istället, och de trivdes med detta (Dekkers & Claassen, 2001). Studien är 

inte helt relevant i ljuset av dagens arbetsmarknad, drygt 10 år efter studiens genomförande är 

det mycket svårt för unga att få arbete inom alla branscher och de positiva svaren kanske 

skulle blivit annorlunda om undersökningen gjorts om idag? 

 

I skollagens texter läser vi att den obligatoriska skolan har en skyldighet att tillgodose 

elevernas behov av individuell anpassning. Då kan siffran 20 % som inte går ut 

gymnasieskolan med ett slutbetyg, ses som katastrofala. Var femte ung vuxen går ut på 

arbetsmarknaden utan det kvitto som anses nödvändigt för att få ett arbete och Sveriges 

Kommuner och Landsting skriver i sin rapport ”Födda 1981” (2009) att 13 % av årskullen 

varken studerar eller arbetar vid 24 års ålder. Detta innebär kostnader för samhället i form av 

försörjningsstöd, aktivitetsersättning eller sjukbidrag. Socialdemokraterna har nyligen 

föreslagit en förlängd skolplikt som även ska omfatta tre år på gymnasiet för att komma 

tillrätta med ungdomsarbetslösheten.  
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Koppling till min studie 
Så hur kan vi vara säkra på att studier på Komvux verkligen leder till högre studier eller en 

plats på arbetsmarknaden? Amerikansk forskning har visat att endast en fjärdedel av 

vuxenstuderanden verkligen uppnår gymnasiekompetens och endast 3 % av vuxna med 

inlärningssvårigheter erhåller ett avgångsbetyg (Scanlon & Lenz, 2002). Det saknas ofta 

läroböcker för vuxna med inlärningssvårigheter och därför måste lärare som undervisar vuxna 

med inlärningssvårigheter ofta använda egenkonstruerat material som inte alltid är 

pedagogiskt säkerställt (Andrews, J. et. al., 2000). Det saknas forskningsresultat på vilka 

inlärningshinder unga vuxna på Komvux har. Historiskt sett har den allmänna uppfattningen 

bland utbildare varit att det finns en kategori elever som faktiskt mognar ifrån sina problem 

och därefter kan återuppta studier inom vuxenutbildningen. Dock finns det forskning som 

visar att skolsvårigheter kopplade till beteende, perception och kognition kunnat länkas till 

neurologiska funktionsnedsättningar som är livslånga (Palmer & Calero Breckheimer, 1994). 

 

Raymond (2008) rapporterar att mellan 50 – 60 % av de som skrivs in i vuxenutbildning 

aldrig lyckas skaffa någon examen. Vi behöver därför undersöka om studier i kommunal 

vuxenutbildning verkligen möter de ungas behov och vilka faktorer som är avgörande för 

framgången i deras studier. Genom att lyssna på några elevers utsagor kan en bild av särskilt 

stöd inom kommunal vuxenutbildning växa fram. Hur gör lärarna för att nå fram till dessa 

elever? Hur upplever eleverna just denna skolmiljö? Hur utvecklas elevernas egenmakt? 

Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt presenteras de teoretiska begrepp som har format min intervjustudie och legat 

till grund för hur mina respondenters berättelser analyserats.  

 

En pragmatisk grund 
Det är filosofen och läraren John Deweys pragmatiska syn på lärandet i vardagen som står 

som fond för mitt perspektiv och särskilt hans återförenande av människans inre och yttre 

världar. Dewey var aktiv under 1900-talets första hälft. Pragmatismen erbjuder en möjlighet 

att förena utbildningsvetenskaplig forskning och utbildningens praktik genom samarbete och 

utbyte av erfarenheter där båda delar är lika viktiga. Deweys ambition var inte att göra 

människors handlingar mer vetenskapliga utan istället att göra vetenskaplig forskning mer 

mänsklig (Biesta & Burbules, 2003). 
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Deweys uppfattning om hur samtidens utbildning bedrevs var mycket kritisk då han fann 

skolan odynamisk och inte gynnsam för elevernas utveckling av reflektion och bildning. Det 

övergripande pedagogiska mål som borde eftersträvas, enligt Dewey var att skolan skulle vara 

ett miniatyrsamhälle som tillåter individerna att i samspel med andra utvecklas till sin fulla 

potential. Detta skulle ske genom problemorienterad undervisning som låter elevernas 

bildning byggas av egna erfarenheter och reflektion. Enligt Dewey är erfarenheter och 

upplevelser av tidigare handlingar och reflektionen över deras resultat det som gör det möjligt 

för oss att lära och att formulera nya mål för våra handlingar (Dewey, 1916/1966). 

 

I min studie använder jag språket som verktyg för att beskriva respondenternas erfarenheter. 

Därför är synen på språkets värde av största vikt att klargöra. Dewey fastslår att man måste 

upplösa synsättet på hur språket ses som något skilt från individen och hennes vardag som 

Dewey (1938/1977). När man integrerar språkets betydelse för livsvärlden ger det oss 

möjlighet att kunna teckna en holistisk bild av hur människors handlingar och transaktioner 

har avgörande betydelse för lärande och utveckling. Genom att ge eleven en röst och samla in 

dennes berättelse kan vi få en bild av vad som rör sig i dennes inre liv och göra en analys av 

de faktorer i såväl det inre som yttre liv som påverkar dennes lärande. I Dewey (1936/1983) 

förklaras hur vanor är det som formar vår vardag och verklighet. Det är genom att vanor 

innesluter medverkan av samhället som samhället eller en grupp medmänniskor utövar sitt 

inflytande både före och efter vanebildningen. Samhällsinstitutioner och kollektiva vanor är 

självgående och genom att anpassa sig socialiseras individen successivt in i mönstret. De 

flesta av oss föredrar att färdas på befintliga vägar varför det sociala systemet i exempelvis 

skolan lever vidare på gamla invanda regler (Dewey, 1936/1983) Dock finns det alltid elever 

som inte ”passar in” och inte kan anpassa sig till skolans regelverk och det vi menar med 

socialiseringens villkor – dessa elever faller ofta utanför normen där vi förväntas uppnå 

gymnasieexamen i 20-årsåldern såsom majoriteten av dagens generationer gör.  

 
Enligt Dewey är det de ömsesidigt varandra genomträngande vanorna som formar en persons 

karaktär (Dewey, 1936/1983). Det är dock inte i pragmatismens natur att skuldbelägga 

individen för att studierna inte lyckas utan snarare att nyfiket utforska dessa fall där individer 

väljer att gå utanför den upptrampade stigen. En av respondenterna i min studie uttrycker sig 

så här: 

”Om ungdomsgymnasiet är en undervattenstunnel som alla ska igenom så 

sladdade jag ut, utanför tunneln och simmade utanför och såg på alla inne i 
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tunneln och såg vilket kaos det var därinne. Vissa elever bara kör på och de 

klarar att gå raka spåret genom gymnasiet, men inte alla”. (Björn 20 år) 

 

Begreppen transaktion och meningsskapande som jag hämtar från Dewey (1938/1977) 

introduceras här. Med transaktion avses den transformerande process som ständigt äger rum 

mellan människor och deras omgivning. Transaktion innebär att alla ingående enheter – 

exempelvis individ, den fysiska omgivningen, sociala och kulturella sedvänjor, andra 

människor, individens tidigare erfarenheter etc. – påverkar och påverkas av varandra i en 

oupphörligt pågående transformation (Maivorsdotter, 2012).  

 

Det är också människors meningsskapande som anger den riktning lärandet tar i en specifik 

situation. Mening uppstår i transaktionen mellan individ och omgivning. Meningsskapande är 

därmed något som sker i handling och i relation till konsekvenserna av människans 

handlingar. Lärandet handlar då ytterst om människors förmåga att observera, förstå och 

kontrollera relationen mellan sina handlingar och konsekvenserna av dessa handlingar (Biesta 

& Burbules, 2003). Detta stämmer väl även med Paolo Freire:s utgångspunkt att människan 

har en ontologisk kallelse att vara ett subjekt som interagerar med och omskapar sin värld, 

varpå hennes egen utveckling leds till ett rikare individuellt och socialt liv (Freire, 1973). 

Freire:s testamente; egenmakt genom utbildning? 

För att belysa hur individen genom sitt lärande utvecklas presenteras här begreppet 

empowerment som kan översättas till egenmakt. Egenmakt dök upp som begrepp inom 

pedagogikämnet genom den latinamerikanske prästen Paolo Freire. Så småningom används 

begreppet även inom folkhälsovetenskap, genom WHO:s konferens om Health Promotion i 

Australien 1986 (WHO, The Ottawa Charter, 1986), och konferensen innebar att man från och 

med nu erkände att alla individer, oberoende av kön, etnicitet eller socio-ekonomiska 

förutsättningar bör ges möjligheter att göra självständiga val och styra sitt eget liv, framför allt 

i hälsorelaterade frågor men det omfattade även områden som utbildning, arbetsliv, miljö och 

social rättvisa. Det är framför allt teoribildningen kring hälsopromotion som utvecklats genom 

att låna grundtankar från Paolo Freire:s filosofi om fattigas rättigheter till inflytande över sina 

liv och i sitt samhälle. Freire var en latinamerikansk präst, lärare och kristen socialist som 

bekämpade analfabetismen i 1960-talets Brasilien. Han fastslår i sin bok ”Pedagogy of the 

Oppressed” att: 



13 
 

I problemformulerande undervisning utvecklar människor sin förmåga att 

kritiskt begripa det sätt på vilket de existerar i den värld med vilken och i vilken 

de finner sig själva: De lär sig se världen, inte som en statisk verklighet, utan 

som en verklighet i process, i förändring (Freire, 1970, s.83) 

 

Inom ämnet folkhälsovetenskap definieras hälsofrämjande arbete i WHO:s Ottawamanifest 

(WHO, 1986) som att man ökar kontrollen över orsakerna till hälsa och ohälsa. När det 

gäller synen på utbildning så omnämns equality och empowerment som två avgörande mål för 

hälsofrämjande arbete. För att kunna öka dessa faktorers inflytande över människors liv krävs 

att all utbildning tar hänsyn till hur människan ska kunna stärka sin egen makt över sitt liv och 

sin utveckling till en deltagande samhällsmedborgare (WHO, 1986). Det borde alltså utgöra 

en del av grundförutsättningarna för utbildning att verksamheten ska leda till ökad egenmakt 

hos varje individ. Freire:s grundtankar gick ut på att undervisning skulle handla om att 

problematisera de fattigas egen verklighet, och genom att förmedla verktyg såsom 

läskunnighet och kritiskt tänkande, utveckla de missgynnades förmåga att ta plats i samhället 

som aktiva medborgare med en egen röst. Freire:s filosofiska arbete har influerat utvecklingen 

av health promotion inom ämnet folkhälsovetenskap och där särskilt begreppet community 

development som definieras enligt följande: 

Building active and sustainable communities based on social justice and mutual 
respect. It is about changing power structures to remove the barriers that 
prevent people from participating in the issues that affect their lives. Community 
workers support individuals, groups and organizations in this process. (Standing 
Conference for Community Development, 2001) 
 

Rörelsen hade sin storhetstid under 1970-talet men har sedan kritiserats för att vara för 

politiskt radikal och när nyliberala politiker tog över regeringsmakten i många länder under 

1980-talet ledde det till att många community development-projekt inte längre fick 

finansiering (Naidoo & Wills, 2007). Finns det en möjlig comeback för rörelsen att vänta med 

samhällets skenande finanskris, klimatkris och globalisering?  
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Vilka faktorer gynnar utvecklingen av egenmakt? 
Lightfoot (1985) har i ett paper försökt utreda hur begreppen godhet och egenmakt avgör 

elevernas studieframgångar. Hon definierar empowerment som ”the opportunities an 

individual has for autonomy, choice, responsibility and participation in decision-making in 

organizations “(Lightfoot, 1986, s.9). Figuren nedan illustrerar de faktorer som krävs för att 

utveckla egenmakt hos en individ. Alla fyra faktorer är lika essentiella i processen. 

 
Figur 4 
 

I Lightfoots´ studie av rektorer, lärare och elever vid sex olika amerikanska high schools 

framkom att ju mer individerna får lov att utveckla sin inneboende potential och därigenom 

uppleva egenmakt, desto mer framgångsrik är skolan som helhet. Genom en forskningsmetod 

där hon kombinerade intervjuer, observationer, textanalys och ”hanging out” 3 lyckades hon 

porträttera de olika skolmiljöernas inverkan på individernas grad av egenmakt och utveckling. 

Hon strävade efter att med ett noggrant, nästan pedantiskt fältarbete samla in data som sedan 

presenterades i samma berättartradition som Dewey(1936/1983). Lightfoot undersökte hur 

rektorernas ledarskap inverkade på skolans helhet och konstaterade att ”the empowerment of 

the weakest member enhances and supports the authority of the strongest member” 

(Lightfoot, 1985, s.19). Rektorerna intervjuades och ombads beskriva sin ledarstil. Tre 

                                                 
3 ”Hanging out” betyder i detta fall att vistas på skolan utan något uppenbart ärende eller syfte 

Autonomi Val 

Delaktighet Ansvar 

Egenmakt 
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avgörande principer i rektorernas inställning till sitt arbete identifierades och beskrevs i dessa 

punkter: 

1. Rektorerna förstod vikten av att omge sig med goda medarbetare som tilläts påverka 

och avgöra viktiga beslut i samråd med rektor. 

2. Samtliga rektorer förstod och respekterade den kraftfulla relationen mellan kontext 

och person. Skolans historia, kultur och värden respekterades och utvecklades i 

samklang med hela organisationen.  

3. Varje rektor arbetade medvetet för att delegera makt nedåt i organisationen. En rektor 

beskrev att han ”försöker finna vägar att engagera personer i alla processer genom att 

de får använda sina styrkor och tillgångar. Mitt ledord är delaktighet.” 

 

Genom samtal och observation av lärare fann Lightfoot (1985) att skolans organisation såg på 

sina lärare med respekt och uppskattning. Lärare som kollektiv gavs rikliga tillfällen till 

”påfyllning” genom kompetensutveckling av olika slag och skolor ansågs vara en bra miljö 

för studenter om dess lärare erbjöds en kunskapsintensiv och inspirerande arbetsmiljö. I en av 

de undersökta skolorna var det tydligt att både samhälle och skolledning hyste stor respekt 

och hade höga förväntningar på sina lärare som gavs stort utrymme för individuell kreativitet i 

klassrummet samtidigt som skolans läroplan var känd och invävd i den dagliga 

undervisningen.  

 

När Lightfoot övergår till att skildra kategorin studenter blir hennes berättelse magrare och jag 

undrar om hon glömde att intervjua studenterna och nöjde sig med att enbart göra 

observationer, eftersom hon inte redovisar något resultat över hur eleverna utvecklade 

egenmakt i de undersökta skolmiljöerna. Min egen studie tar sitt fokus enbart i studenternas 

upplevelse av skolmiljö och undervisning vilket innebär att jag ämnar gå på djupet och inte 

nöja mig med enbart observation utan att lämna stort utrymme för deras individuella röster. 

 

Vad betyder då egenmakt i utbildningssammanhang? Biesta menar att det är i mötet med 

andra människor som är olika oss själva som vi kan bryta in i världen som unika, särskilda 

varelser (Biesta, 2009). Utbildningens första uppgift är alltså att lära barn och unga att tala 

med sin egen röst. Biesta, liksom Dewey och Freire, hävdar att lärande inte handlar om att 

förvärva något som redan existerar, utan meningen med utbildning är att uppmuntra eleven att 

använda sin egen röst för att kunna ge nya svar. Det kan vara svårt och smärtsamt att uppleva 

denna andra födelse in i världen, att ta ansvar för den människa man är och att våga möta det 
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som är annorlunda och det är därför läraren har en viktig roll i att underlätta detta för sina 

elever genom att vara tillgänglig och lyhörd. För att fungera optimalt behöver utbildningen 

skapa ett rum för individer där mångfald och skillnad kan existera sida vid sida med friheten 

att bryta in i världen som unika varelser. Dessa rum behöver ständigt rivas och byggas upp på 

nytt eftersom de måste anpassas till de unika individer som befolkar dem (Biesta, 2009). 

 

Biesta kritiserar vidare humanismen för att den inte ser individens inneboende kapacitet 

eftersom humanismen förutsätter en mänsklighetsnorm, en norm för vad det innebär att vara 

mänsklig, som nykomlingen måste fogas in i, innan den kan visa vad den är eller vill vara. 

Därför kan humanismen endast uppfatta utbildning som socialisation, en process som går ut 

på att infoga nykomlingar i det rådande mönstret. Därför kan inte humanismen omfatta varje 

människas unika karaktär. Biesta ser inte utbildning som ett medel för att infoga och anpassa 

elever i en viss social ordning. Samtidigt erkänner han att det finns sanning i att den globala 

ekonomin sätter ramar som vi behöver anpassa vår utbildning till. Mätningar, internationella 

rankinglistor och OECD-rapporter är av betydelse men räcker inte ensamma för att gjuta 

grunden för en utbildningsplattform för framtidens skola (Biesta, 2009). 

 

På denna grund av pragmatism och begreppen lärande och egenmakt vill jag alltså undersöka 

vilka faktorer det är som gör respondenterna framgångsrika i kommunal vuxenutbildning? 

Vilka sociala ramfaktorer har inverkan på studieresultatet (Claesson, 2002)? Jag kommer att 

söka tecken i empirin på hur vardagsproblem uppstår och löses.  Min förväntan är att de tre 

respondenternas olika utsagor kommer ge en rik bild av hur en ung vuxen kan uppleva att få 

en andra chans att studera vidare inom vuxenutbildningen. 
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Del 2 METOD  

Metodval  
Genom samtalen med läraren, där hon uttryckte en önskan att på ett djupare plan få veta vilka 

faktorer i hennes undervisning som gynnar elevernas studier valde jag att använda metoden 

kvalitativ djupintervju (Kvale, 1997). Detta beslut innebar att största uppmärksamhet och 

närhet under intervjuerna eftersträvades, allt för att låta respondenternas röster dominera mitt 

resultat.  

 

Skolans ramfaktorer (Claesson, 2002) har påverkat verksamheten negativt eftersom 

skolledningen under 2010-talet har tvingats att skära ned antalet lärare från 3 till nuvarande 

situation där en ensam lärare försöker hinna med de 30-talet inskrivna eleverna. Bland 

kommunens politiker och tjänstemän är verksamheten inte särskilt känd och läraren är van vid 

att arbeta i det tysta. Läraren reflekterar under vårt samtal över sin arbetssituation och visar 

tecken på frustration och uppgivenhet. Hon känner sig ensam och saknar kollegor att 

diskutera med och saknar handledning. På grund av sin heterogenitet är vanligtvis inte heller 

elevkategorierna som behöver specialpedagogiskt stöd i vuxenutbildningen organiserade som 

grupp (Eastwick Covington, 2004), vilket också kan påverka känslan av utanförskap hos 

läraren även fast den särskilda enheten existerar inom ramen för den kommunala 

vuxenutbildningen och samarbetet med ämneslärarna är nära och skapar kontaktytor för 

dialog.  

 

Elever som får specialpedagogiskt stöd i vuxenutbildning kan vara diagnosticerade med en 

eller flera funktionsnedsättningar och kan behöva mer tid än andra för att känna förtroende för 

mig som intervjuare.  Min bedömning var att djupintervjuer skulle vara den metod som med 

fördel kan användas för att därigenom ta del av elevens livsvärld (Kvale, 1997). 

Den kvalitativa forskningsintervjun har unika möjligheter att träda in i och 

beskriva den levda vardagsvärlden. Strävan att erhålla förutsättningslösa 

beskrivningar innebär en rehabilitering av Lebenswelt – Livsvärlden – i 

förhållande till vetenskapens värld. 

(Kvale, 1997) 

 

Min förförståelse av elevernas generella skolsituation var förvärvad genom egna erfarenheter 

av kommunal vuxenutbildning under 1980-talet. Egna erfarenheter lades under intervjuerna åt 
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sidan, sattes inom parentes (Kvale, 1997) för att bättre kunna ge röst åt respondenterna i 

studien. Att förutsättningslöst gå in i intervjusituationerna var nödvändigt för att öppna sig för 

att ta emot elevens unika berättelse. Förhoppningen var att genom mina intervjufrågor få en 

skildring av hur det upplevs att delta i särskild undervisning som vuxen och hur 

vuxenutbildning har påverkat individens känsla av egenmakt. 

 

Syftet med studien var att analysera vilka faktorer i undervisningen som eleverna framhöll 

som viktiga för att de skulle lyckas med vuxenstudierna. Vad var det som påverkade deras 

beslut att återuppta studierna och vad var det som gjorde dem framgångsrika i kommunal 

vuxenutbildning när de inte lyckades i tidigare skolformer? Genom att ge dessa unga vuxna 

en röst vill jag kunna belysa hur pedagogiska, socioekonomiska och praktiska 

framgångsfaktorer samverkar i deras livsvärld. 

 

Urval 
Läraren bistod mig i valet av respondenter och hon använde elevernas ”tid i verksamheten” 

som ett kriterium för urval till intervju. Eftersom elever som behöver specialpedagogiskt stöd 

i vuxenutbildningen inte alltid är så lätt att etablera kontakt med, beroende bl.a. av 

stigmatisering och funktionsnedsättning, måste ett snöbollsurval användas. Det går inte att 

vara helt säker på förhand vem som ger lov att låta sig intervjuas (Somekh & Lewin, 2005). 

Detta innebar också att jag endast kunde räkna med ett litet antal respondenter då det 

sammanlagt endast fanns ett trettiotal elever att välja bland. Eftersom syftet med studien är att 

analysera vilka faktorer eleverna framhåller som viktiga för att de ska uppleva att de lyckas 

med vuxenstudierna, och läraren berättade att de enkäter som delades ut till samtliga elever 

varje år inte gav någon ny kunskap i frågan, förstod jag att djupintervjuer var den metod som 

borde prövas. Mitt syfte var inte att dra några generella slutsatser om lärande i 

vuxenutbildning utan helt enkelt att ge mina respondenter en röst och att analysera deras 

utsagor, varför jag kunde designa mitt arbete som ett litet antal fallstudier vars syfte var att 

lära oss något om dessa specifika individers livsvärld (Flyvbjer, 2006).  

 

Urvalet innebar att de första intervjuerna ägde rum med två inskrivna elever som tillfrågats av 

läraren. Lärarens kriterier för att välja just dessa respondenter har varit att hon trott att de ska 

kunna sätta ord på sina upplevelser och lämna rika utsagor samt att de deltagit under minst ett 

års tid i verksamheten. Hon anser att det är först efter något år i verksamheten som eleverna 
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börjar hitta sin lust och motivation till studier igen. Det handlar om att tillämpa pedagogisk 

takt i mötet med dessa elever (van Manen, 1988). Därför besöktes verksamheten flera gånger 

för att låta läraren presentera mig för eleverna.  

 

Planen var att besöka Komvux för att intervjua och det fanns ett hörn i den enorma lokalen, en 

gammal aula, med bord och stolar där intervjuerna kunde äga rum utan att störas eller störa 

någon. En liten bandspelare, av typen fickminne, användes vid samtliga intervjuer. Min 

förhoppning var att få intervjua elever med längre erfarenhet av vuxenstudier och gärna de 

som gjort stora framsteg i sina studier. Detta förväntades leda till att min studie skulle belysa 

vad det var som gjort att de lyckats med studierna. 

 

Min kontaktperson föreslog en respondent, Nadine, som kommit till Sverige som 14-åring, för 

ca 10 år sedan utan att ha fått någon skolgång i sitt gamla hemland. Denna respondent har 

utvecklats från att vara vuxen analfabet till att läsa in sitt grundskolebetyg med framgång och 

planera för en yrkesutbildning på gymnasienivå. Nästa respondent, Björn, har en ADHD-

diagnos och avhoppade studier på ungdomsgymnasium, först ett teoretiskt program och 

senare ett yrkesprogram, och nu är denne respondent färdig att börja studera matematik vid 

Göteborgs Universitet. Den tredje respondenten, Emelie, har dyslexi- och dyskalkuli som inte 

diagnostiserats förrän under sista året i ungdomsgymnasiet då hon inte fick något 

avgångsbetyg i kärnämnena, men hon fick däremot höga betyg i praktiska ämnen. Nu läser 

hon vård- och omsorgsprogrammet på Komvux och räknar med att bli klar med sin 

undersköterskeexamen inom ett år.  

 

För att ge en bild av svårigheterna det kan vara att nå fram till elever med 

autismspektrumdiagnoser vill jag även ta upp ett bortfall som skildrar den utmaningen på ett 

tydligt sätt. Det fanns två kvinnliga 20-åriga respondenter som båda är diagnostiserade med 

Aspergers syndrom och som har deltagit i verksamheten under de senaste tre åren men de var 

båda tveksamma till att ställa upp för en intervju då de fick höra att jag inte skulle använda 

några fasta intervjufrågor. Deras autismspektrumdiagnos medför att de helst undviker 

improviserade situationer i sina liv (Attwood, 1998) och därför skrevs ett antal intervjufrågor 

ned och lämnades till dem i förväg, som ett exempel på vad vi skulle kunna prata om. Min 

kontaktperson berättade att båda eleverna satte sig vid ett bord och var och en började besvara 

mina frågor skriftligt på papper. När de senare fick frågan igen om de ville ställa upp och bli 

intervjuade var de fortfarande tveksamma. Under närmare en månad fanns hoppet om att de 
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skulle säga ja, men till slut accepterades att det skulle ta för lång tid att vinna deras förtroende 

tillräckligt för att få göra några intervjuer för denna aktuella studie. Min bedömning att stå 

fast vid den fria intervjuformen var beroende på att jag ville ha respondenternas berättelser så 

som de själva ville framställa dem och inte styrt av en fast frågeguide som skulle följas. Min 

ambition var istället att genom korta följdfrågor lotsa respondenterna mellan dåtid och nutid 

så att vi kunde få ett perspektiv på deras skolgång. Intervjuernas genomförande beskrivs 

utförligare i nästa avsnitt. 

Genomförande 
Det var viktigt för mig att inför varje intervju lugna ner mig själv, sitta och nästan meditera en 

stund i verksamhetens lokaler utan att prata med någon. När min respondent dök upp gick vi 

direkt till hörnan där intervjun skulle äga rum. Intervjufrågorna planerades vara så öppna som 

möjligt för att ge respondenten svängrum att uttrycka sig fritt, men jag styrde intervjun med 

frågor som skulle leda respondenten till att illustrera det dynamiska samspelet mellan 

bestående och förändring i sin upplevelse av skolgången. Ingen av respondenterna verkade ta 

någon notis om den lilla bandspelaren som låg på bordet mellan oss och vi befann oss snart i 

vår egen lilla bubbla där respondenten helt fokuserade på att berätta och beskriva. I en 

intervjusituation kan det dyka upp överraskningar och resultatet är beroende av intervjuarens 

hantverksskicklighet; kunnande, känslighet och empati (Kvale, 1997). Inga yttre 

störningsmoment inträffade dock utan jag fick mina intervjuer på det sätt som förberetts. 

 

Vid avslutningen informerades respondenten om att intervjun skulle transkriberas och skickas 

till respondenten för eventuella korrigeringar och ett godkännande. Den andra intervjun 

genomfördes på liknande sätt och så även den tredje. Det enda som behövde justeras mellan 

de olika respondenterna var hur aktivt jag deltog i samtalet genom att bekräfta eller ställa 

följdfrågor. I alla tre fallen kunde mina egna erfarenheter läggas åt sidan och en öppenhet för 

respondentens upplevelse eftersträvades vilket innebar att mitt eget uttryck var sparsamt.  Jag 

upplevde vid samtliga intervjuer att respondenternas aktivitet gradvis tonades ned för att de 

slutligen reflekterade över sin egen berättelse under tystnad, något som kan beskrivas som att 

en bra intervju slutligen blir ”silenced by the stillness of reflection” (van Manen, 1997, s.99) 

 

Vid transkribering av dessa timslånga intervjuer uteslöts ”hummanden” och ”jakanden” i den 

skriftliga texten för att istället låta respondentens svar hänga samman i långa textsjok, någon 
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som skulle kunna underlätta analysen i nästa steg. Sammanlagt 22 tättskrivna sidor med 

intervjutext producerades. 

 

Analys 
De planerade djupintervjuerna förväntades säga en del om respondenternas relation till sina 

vuxenstudier och ge en inblick i deras livsvärld. Därför valdes en meningskoncentrering av 

studiens empiriska data (Kvale, 1997). En av de mer tongivande metodiska tänkarna i 

kvalitativt orienterad forskning, Patton (1990) skriver att ”medan filosofiska, intellektuella 

och teoretiska traditioner storligen har utövat sitt inflytande på debatten om värdet och 

giltigheten av kvalitativa undersökningar, är den enligt min uppfattning inte alls nödvändigt 

att svära en viss epistemologisk tradition evig trohet bara för att man ämnar använda en viss 

kvalitativ metodik. I studiet av det som sker i den vardagliga verksamheten kan 

epistemologiska överväganden mycket väl skiljas från den vetenskapliga metodiken” (Patton, 

1990, s.9). Pattons inställning är således mer inriktad på praktisk användning än på 

vetenskapsfilosofiska skillnader och jag har samma inställning när jag kombinerar den 

pragmatiska teorigrunden med en meningskoncentrering. 

  

För att kunna analysera respondenternas upplevelse av sin skolvardag och dess inverkan på 

deras livsvärld lästes samtliga intervjuer igenom mycket noga vid upprepade tillfällen. De tre 

djupintervjuerna utgjordes av 22 sidor intervjutext. Materialet innehöll tre mycket olika 

berättelser från respondenternas olika bakgrund men det verkade finnas en delvis gemensam 

betydelse i de tre respondenternas upplevelser av skolan och arbetet övergick till att urskilja 

meningsbärande enheter i texten. De teoretiska nyckelord jag fastställde efter ett flertal 

genomläsningar var; relationer, gemenskap, egenmakt, flexibilitet och bildning. 

 

Min empiri utgjordes alltså av långa textsjok som respondenten fått lov att uttrycka utan 

någon på förhand given struktur från mig som intervjuare mer än en lotsning som skulle leda 

respondenten till att illustrera det dynamiska samspelet mellan bestående och förändring i sin 

upplevelse av skolgången. Vid första genomgången av empirin var syftet att urskilja 

meningsbärande enheter. För att finna enheter tillämpades ett detaljerat förhållningssätt där 

jag läste mening för mening och efterfrågade vad varje enskild mening hade att säga om 

innehållet. Vid nästa genomläsning användes överstrykningspenna och ett stort antal 

meningsbärande enheter urskiljdes. Genom detta förfarande krympte min empiri till sex sidor 
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bestående av lösryckta meningar och enstaka ord. Dessa enheter sammanställdes sedan och 

utsagorna omvandlades från första till tredjeperson (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

När nästa analyssteg skulle inledas gick jag tillbaka till det första steget och läste åter igenom 

transkriptionerna av intervjuerna för att inte tappa kontakt med originalet. Meningsbärande 

enheter omformulerades med hänsyn till direkt och indirekt innebörd och vardagliga 

beskrivningar ersattes av mer abstrakta formuleringar och teoretiska begrepp vävdes in i 

texten. I nästa steg av analysen slogs meningsenheter med likartat innehåll samman och 

upprepningar eliminerades. Texten blev mer komprimerad och en bild av vad 

specialpedagogiskt stöd i vuxenutbildning kan vara växte fram. Nya kategorier i materialet 

anades och fem teman där ”specialpedagogiskt stöd i vuxenutbildning” skildrades vilket också 

ledde analysen vidare till det slutliga resultatet. 

 

Trovärdighet och giltighet 
För att kontrollera trovärdigheten för min beskrivning av respondenter och resultat mejlades 

analysen till läraren vid verksamheten för en läsning och kommentar. Hennes reaktion var 

igenkännande och hon bekräftade att jag verkligen hade nått fram till respondenterna och fått 

fram deras unika berättelse. Min läromästare uttryckte tillfredsställelse över den rika och 

stofftäta empirin och hon bekräftade att urvalet av respondenter hade varit viktigt och gott. 

 

Det hade även varit önskvärt att samla de tre respondenterna för en kompletterande 

fokusgruppsintervju men detta visade sig svårt att genomföra praktiskt under de rådande 

omständigheterna. De tre respondenterna har helt olika praktiska utgångslägen i livet men de 

är alla tre elever i samma verksamhet. Därför kan man antagligen dra någon generell slutsats 

om verksamheten utifrån deras utsagor, även om själva stödverksamheten innehållet ett antal 

individer vars förutsättningar och behov skiljer sig mycket åt. Men syftet är inte att kunna 

generalisera utan att erhålla ny kunskap genom just dessa tre fall. Samtliga respondenter har 

även läst igenom och godkänt mina transkript av intervjuerna. Studien visar endast tre 

specifika fall, vilket påverkar resultatet eftersom det blir just dessa tre utsagor som utgör den 

verklighet jag beskriver. Hade fler respondenter intervjuats borde resultatet också blivit 

bredare och mer användbart. Djupintervjuer är ett hantverk och jag föredrog att göra det mesta 

möjliga av det lilla antal intervjusituationer som erbjöds genom att vara varsam under 

intervjuerna och låta respondenterna breda ut sig vilket resulterade i en mycket stofftät empiri. 
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Jag styrde ändå intervjuerna genom att uppmana respondenten att beskriva samspelet mellan 

bestående och förändring i sin upplevelse av skolgången 

Forskningsetik 
Grunden för mitt synsätt är att människan är en kollektiv varelse vars drömmar, behov och 

förväntningar är beroende av den kollektiva praxis vi alla ingår i. Den danske filosofen Uffe 

Juul Jensen uttrycker det så här:  

Vi lever i ett ständigt och oundvikligt beroendeförhållande till andra varelser. 

Vi är det vi är i kraft av att vi lever i gemenskap med andra människor. Vi 

bearbetar vår omvärld genom ständigt mer raffinerade former för praktisk 

verksamhet: genom hantverk, teknik och vetenskap. Vi tolkar våra gemensamma 

villkor och problem i språk och konst (Juul Jensen, 1985, s.20-21) 

 

Det kan ha stor betydelse för min möjlighet att få lov att intervjua denna elevkategori, att 

läraren visar eleverna att hon har förtroende för mig att och hon genom att visa mig runt och 

presentera mig, accepterar mitt forskningsprojekt. I samråd med läraren utformades ett missiv 

(se bil 1) där syftet med undersökningen beskrevs tillsammans med information om 

frivillighetsprincipen och min önskan att få intervjua eleverna individuellt. Varje intervju 

inleddes sedan med att respondenten informerades om de etiska riktlinjer arbetet med 

intervjustudien följer (Vetenskapsrådet, 2010). Varje person försäkrades om dennes rätt till 

anonymitet i materialet då endast fiktiva namn skulle användas både på den undersökta 

kommunen och på eleverna. Respondenternas möjlighet att när som helst avbryta intervjuerna 

eller avbryta sin medverkan i studiens senare skeden klargjordes. 

 

Att sätta den enskilda individens vardagliga liv och verksamhet i relation till hur vårt samhälle 

fungerar med maktstrukturer, uppdelning i klasser och kön och andra historiska-samhälleliga 

förhållanden är viktigt. Det händer att elever som börjar studera vid Komvux har ett stukat 

självförtroende som brutits ned av tidigare skolmisslyckanden som belastar individen och 

först när man förstår hur strukturella samhällsfaktorer har påverkat tidigare skolgång kan man 

gå vidare mot upprättelse. Genom en så enkel sak som att få berätta hela sin historia utan att 

bli avbruten kan man ta ett steg på vägen dit. Därför har respondenternas utsagor granskats för 

att även sätta in den enskilda individens upplevelser i ett större strukturellt sammanhang 

(Eliasson, 1995).  
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Del 3 RESULTAT  
 
För att på bästa sätt tillvarata de rika berättelser som respondenterna gav mig vill jag inleda 

resultatdelen genom att beskriva dem var för sig i. Dessutom söker jag belysa resultatet 

gentemot syftet, att analysera vilka faktorer eleverna framhåller som viktiga för att de ska 

uppleva att de lyckas med vuxenstudierna. Jag undersöker empirin utifrån begreppen lärande 

och egenmakt, som framlagts i teorikapitlet.  

 

Nadine, 25 år 
När Nadine kom med sin familj till Sverige som flykting från Irak var hon 14 år och 

analfabet. I det forna hemlandet var det krig och föräldrarna oroade sig ständigt för att barnen 

inte skulle kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Det ryktades också att barn blev 

kidnappade och på grund av dessa förhållanden fick Nadine en mycket dålig start på sin 

skolgång.  Hon tillbringade sina dagar i hemmet där hon beskriver att hon gjorde ingenting.   

Jag läser Svenska och Matte, bara dom. Jag är intresserad mycket av Matte, det 
är svårt men jag lär mig. Det är roligt för att jag har inte studerat mycket på 
mitt hemland. Jag gick i skolan bara fem år och sen jag har stannat hemma 
bara för att mina föräldrar dom sa till mig att: - Vi är rädda. I mitt hemland de 
tjuvar barn och det är bara krig och så. Men sen när jag har flyttat här jag har 
studerat på gymnasieskolan men det vara egentligen början på grundskolan (vi 
läste). Det var när jag var 14 år (och kom till Sverige) för att jag har stannat 
hemma mycket, i många år innan vi har flyttat här, till Sverige. 

Vad har du gjort när du har varit hemma? 
Ingenting. Bara hemma. När jag blev gift jag har varit hemma mycket med 
barnen och jag har varit sjuk också. 

 

Här belyser respondenten det tillstånd av tristess som verkar kunna leda både till avhopp från 

studier och ibland även ökad motivation för studier, enligt den tidigare presenterade artikeln 

av MacGregor & Ryan, 2011. Respondenten pratar dystert om de långa sysslolösa dagarna 

utan skolgång hemma i Irak. En liten ljuspunkt i vardagen i Irak var att hon ibland fick vara 

hos sin granne som drev en liten blomsteraffär. Där fick hon hjälpa till att skapa 

blomsterutsmyckningar till religiösa högtider i den lokala kyrkan.  

Men när jag var liten, min granne hon är florist och när hon gjorde buketter till 
kyrka, till bröllop, jag går och titta på henne och sen jag har lärt mig lite grand. 
Jag gick med min mamma till henne och hälsade på. Jag sätter ihop blommor 
här i Sverige, till mitt hus. Jag fixar lite fina blommor och lite fina vaser och så. 
Men tyvärr det finns inte mycket jobb till det yrket här. Jag har hört kvinnor som 
har utbildning till florist men de hittar inte jobb. Men det är ändå min mål – jag 
läser till den och om det finns ingen jobb, det är ok för mig. Jag har läst det! 
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Hon är påtagligt glad när hon berättar om hur hon lärde sig att binda blommor hos sin granne 

vilket understryker vikten av att människan är en social varelse som behöver ha en 

meningsfull sysselsättning som också innebär ett lärande, i den meningen att individen får 

fördjupa sina färdigheter på ett område.  

 

De första åren som nyanländ flykting i Sverige tillbringade hon i en förberedelseklass på en 

högstadieskola i sydöstra Sverige, men hon lyckades enligt egen uppfattning inte göra några 

större akademiska framsteg då eftersom hon inte deltagit regelbundet i skolundervisning i sitt 

hemland och därför hade en lång väg att gå innan hon lärde sig att knäcka läskoden. Hur 

påverkade skolans resurser denna respondents läsinlärning? Vi får i hennes berättelse inte veta 

om det fanns lärare med kompetens att lära 14-åringar att läsa och skriva, som undervisade i 

förberedelseklassen. 

 

Vid 16 års ålder gifter hon sig med en några år äldre landsman och de flyttar till en stad i 

sydvästra Sverige där mannen har arbete. Några år senare föds den första dottern.  

Jag var nitton år när jag fick barn. Jag gifte mig lite tidigt (fnissar). Jag varit 
hemma med henne ett år och sen jag har börjat igen i skolan, kanske ett och ett 
halvt år, och sen jag fick en flicka till och sen jag har kommit tillbaka till skolan. 
Sen jag blev gravid igen och jag var hemma med min pojke men sen jag sa till 
mig själv: - Nu, det är dags, det är dags! 

 

Här lyser Nadines ansikte upp igen och hon visar tydliga tecken på att ha stärkt sin egenmakt 

genom att bilda familj och gå in i föräldrarollen som också innebär ett lärande.  

Socioekonomiska ramfaktorer och flexibilitet 
Efter barnets första år gör Nadine ett försök att börja på Grundvux i den nya hemkommunen 

men hon blir snart gravid igen och eftersom föräldrar och svärföräldrar bor kvar i den tidigare 

kommunen har hon ingen tillgång till hjälp och stöd. Här kommer familjens brist på socialt 

nätverk, en social ramfaktor som kommer att spela stor roll under några år även om det blir 

avsevärt lättare när barnet så småningom får börja i barnomsorgen. Det är avgörande för 

många familjer att plats i barnomsorgen erbjuds då det samhälle där generationerna skötte all 

omsorg om varandra har försvunnit i det moderna Sverige. Rätten till barnomsorg regleras i 

Skollagen och från det att barnet fyller 1 år har föräldrar som arbetar eller studerar möjlighet 

att söka plats i barnomsorgen (Skolverket, 2014). Kommunen ska erbjuda en plats inom 4 

månader från det att anmälan inkom enligt skollagen, annars kan kommunen få betala vite. 

Nadines man har ett eget företag i restaurangbranschen och arbetar borta hela dagarna så 
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familjen är beroende av att hon stannar hemma och sköter hem och barn tills de får plats i 

barnomsorgen. 

 

För att lyckas med studier när man samtidigt har små barn krävs en målmedveten satsning och 

en god förmåga att prioritera mellan olika uppgifter i vardagen. När man är förälder till 

skolbarn förväntas man även hjälpa sina barn med läxor och lästräning hemma så jag frågar 

Nadine om hon hjälper sin äldsta dotter med skolarbetet: 

Känner du att du behöver hjälpa till med din dotters skolarbete? 
Jaa, vi brukar läsa varje dag. Om hon har ingen läxa vi tar en bok och vi läser 
tillsammans. Hon lär mig mycket svenska! Mycket nya ord! Hon säger till mig: 
Mamma säg så, mamma säg så! Vi pratar mycket om nya ord som hon kan inte. 
Vi förklarar lite och vi är kompisar också. Hon sa till mig: -Mamma, fortsätt 
med skolan, du är så duktig. Jag har läst så bra och förstår. När hon blir större 
vi kan göra hennes läxor tillsammans. Det blir lite svårare sen och barnen de 
behöver hjälp hemma då av sina föräldrar. Min man han hjälper men han har 
inte tid för han är på jobbet så jag tar allt ansvar för barnen och hemmet och så 
– det är livet! Jag jobbar mycket hårt – jag vaknar från halv 6 till 8 på kvällen – 
skolan, städning, laga mat, läxor, möten med lärare för barnen och mycket att 
göra. 

 

Nadine upplever att egenvärdet och tillfredsställelsen i utbildningen i sig uppväger 

arbetsinsatsen som krävs av henne varje dag och genom att hon deltar i utbildning öppnas 

möjligheter till ökad självständighet och delaktighet som leder till en ökad egenmakt. Tack 

vare det svenska systemet med lagstadgad barnomsorg och möjligheter att antas till 

vuxenstudier under flera omgångar kan Nadine återkomma till sina studier efter respektive 

graviditet. 

 

Efter andra dotterns födelse startade Nadine på nytt att studera vid Grundvux. Eftersom hon 

fortfarande inte är läs- och skrivkunnig skrivs hon in vid den särskilda verksamheten SOL där 

läraren redan vid första mötet upprättar en individuell studieplanering. Nu kan undervisningen 

utgå ifrån Nadines individuella kunskapsnivå och bygga vidare ifrån där hon befinner sig.  

Nu, jag har flyttat till andra kursen på Grund, jag har läst Del 1 och nu jag 
läser Del 2 och sen det finns en del till, jag vet inte, kanske en termin till…eller 
två terminer till? Men jag vill inte, jag vill lära mig sakta, sakta. Jag vill inte 
lära så fort för jag tänker mig, om jag är klar med Grund, vad ska jag göra? 
Sen jag ska söka till den kurs och sen när jag har läst den, då jag är klar o det 
finns ingen jobb o….jag vill ha lite…för att jag trivs här på skolan. Jag älskar 
skolan! Den är mitt andra hus. För att jag har inte läst när jag var liten så det 
är därför kanske här jag trivs mycket här i skolan.  
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Hon gör nu framsteg i studierna, hon ljudar samman enkla texter på svenska och tillägnar sig 

successivt en grundläggande läsförmåga, ett lärande som får en avgörande roll för Nadines 

ökade egenmakt, nu klarar hon många fler krav som ställs på henne i samhället.  

Skola som en community av goda relationer 
Hon minns hur livet tedde sig innan hon kom igång med sina studier på Grundvux och är 

orolig för att hamna i samma tristess igen nu när hon har skolan att jämföra med. Nadine 

berättar att hennes familj stödjer hennes val att studera, de säger till henne: 

Tänk på skolan, fortsätt i skolan, tänk inte att du stannar hemma. Fortsätt, bara 
fortsätt. Skolan är bra för man träffar folk, man träffar svenskar, man lär 
mycket och man utvecklas mycket om här i Sverige, om allt man behöver veta 
när man bor här i Sverige. 

 

Grundvux är en naturlig mötesplats för nysvenskar som kommit till Sverige och genom den 

blandning av språk och kulturer som existerar skapas en naturlig mötesplats och utgångspunkt 

för att bli en aktiv del i det svenska samhället. 

 

Relationer som bygger på bekräftelse och respekt 
Nadine upptäcker sin inneboende motivation för studier och personlig utveckling när hon 

återvänder till Grundvux. I den särskilda undervisningsmiljön känner hon sig accepterad och 

bekräftad som den person hon är och hon får stöd att utveckla mer kunskaper i olika ämnen.  

Jag vet inte men jag känner att här på SOL man känner varandra, det är mysigt 
och jag vet inte, lärare dom är bästa, de är snälla med eleverna, de hjälper till 
och de, jag vet inte, det är bara min känsla. Läraren här på SOL, hon är så 
duktig, hon är så snäll, jag har inte ord till henne, hon har ett stort hjärta. För 
att när jag har kommit här till Skövde jag har sökt till Komvux och första 
gången när jag såg henne, hon var min nya lärare, jag var lite rädd, jag vet inte 
hur man jobbar med henne. Och sen när jag lärt känna henne och så, hon är så 
snäll. Här på SOL, läraren förstår eleverna och kan prata med henne om allt. 
Om jag får godkänt på mitt prov jag hämtar papper och visar för henne vad jag 
har gjort. Hon bryr sig om mig och blir stolt. 

 

Läraren i verksamheten känner Nadine och förstår vad som krävs för att stödja hennes 

utveckling av kunskaper genom studierna. Nadine kan se en framtid för sig själv i det svenska 

samhället och har en klar bild av vad hon skulle vilja ägna sitt yrkesliv åt.  
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Fokus på bildning och egenmakt 
Nadine upplever sina studier och sin personliga utveckling som så tillfredsställande att hon 

vill stanna kvar i det tillståndet en lång tid. Hon upplever Grundvux som ett andra hem, en 

plats där hon känner sig trygg och får utvecklas som människa – jag tolkar hennes utsaga som 

ett tydligt exempel på hur ökad egenmakt kan förbättra en människas livskvalitet, kanske 

påverkas till och med hela hennes familjs livskvalitet positivt. 

 

Nadine är medveten om sin rättighet att rösta i allmänna val och därigenom påverka den 

politiska styrningen av det demokratiska samhälle hon lever i nu. Hon uttrycker dock en 

osäkerhet kring vad de olika partierna står för och hon vill sätta sig in i det innan hon 

använder sin röst. Nu läser hon en kurs i samhällsteori på Grundvux parallellt med svenska 

och matematik. För att kunna köra sina barn till och från aktiviteter, och för att kunna pendla 

till den gymnasieutbildning hon vill gå, har hon nyligen tagit körkort för bil.  

 

Björn, 20 år 
När jag träffar Björn i aulan är det en energisk person med stark utstrålning jag möter. Han 

pratar snabbt och med ett intensivt kroppsspråk förmedlar han sina känslor för skolan, då och 

nu.  

Skolan som en plats för socialisering – med risk för självbilden? 
När Björn går i grundskolan är han ofta okoncentrerad och rastlös i klassrummet. Hans 

föräldrar märker att han är ofokuserad i skolarbetet och därför görs en specialpedagogisk 

utredning under mellanstadieåren, där man konstaterar att Björn har ADHD. Han beskriver 

själv att han kände sig  

Jag har varit väldigt vilsen tidigare och det har visat sig i hur jag har agerat 
med sporter och så. Jag har bytt aktivitet väldigt ofta och aldrig trivts riktigt. 
Jag har aldrig kunna vara lugn på helger och när jag har varit på mitt rum så 
har jag känt mig väldigt rastlös och velat hitta på något hela tiden 

 

Några specialpedagogiska insatser minns inte Björn men på högstadiet hamnade han i ”den 

där E-gruppen för de svagaste” för han var inte studiemotiverad. Förut har han alltid sagt till 

sig själv: ”Fy fan, du kan ju inte hålla kvar i någonting, du avslutar ju aldrig något”, och han 

förstår nu flera år senare att han därigenom lagt en stor skuld på sig själv, att ”allt är mitt eget 

fel”. Skolsituationen förblir orolig och Björn beskriver att hans självförtroende blev sämre 

under flera år. Det erbjöds inte rätt stöd och det ledde till ett skolmisslyckande. Björn ger 
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uttryck för sin upplevelse att den sociala biten var viktigare än studierna på högstadiet och 

gymnasiet,  

Man fattade ju inte vad man skulle ha studierna till förut. Jag har ju inte 
examinerats med mina jämnåriga från gymnasiet men jag är ändå jättenöjd med 
den här vägen för jag hade aldrig hittat, vad ska man säga, den passionen för 
studierna som jag känner nu, dels genom SOL, för jag har fått så bra hjälp här 

 

Björn beskriver att han aldrig har sett skolan som studier förrän han så småningom kommer 

till Komvux. Det är när han får stöd i skolmiljöns utformning och lärarens kompetenta 

vägledning som det faktiskt sker en socialisering in i vuxenlivet och Björn stärker sitt 

självförtroende märkbart på kort tid. 

 

Socioekonomiska ramfaktorer och flexibilitet 
Björn börjar ett teoretiskt gymnasieprogram efter avslutad grundskola men eftersom han 

fortfarande inte är studiemotiverad byter han snart, på uppmaning av studievägledare, till ett 

praktiskt gymnasieprogram för att lära sig svetsa. I yrkesprogrammet finner han sig inte heller 

till rätta utan hoppar återigen av och skrivs då in på det Individuella programmet ( härefter 

benämnt IV) där det är meningen att han ska få det specialpedagogiska stöd han behövt sedan 

långt tidigare. Björn känner inte att studierna på IV ger honom mycket eftersom de ligger på 

”för låg nivå kunskapsmässigt”. Björn får då hjälp av en lärare på IV att ta kontakt med den 

specialpedagogiska verksamheten SOL och bli inskriven i den kommunala 

vuxenutbildningen.  

Så då började jag läsa ett ämne här på SOL och jag fick hjälp av lärarna som 
jobbade här då. Jag trodde att jag visste att jag ville gå på Vux. Lärarna på IV 
fick hitta på en lösning för att jag skulle få gå på Vux och då fick vi kontakt med 
läraren på SOL. Så då fick jag komma upp här och snacka med 
studievägledaren på Vux och läraren på SOL. 

 

Läraren på IV ser att Björn inte får rätt förutsättningar för att utvecklas på IV och tar beslut på 

egen hand att kontakta Komvux. Detta ser jag som ett tecken på att läraren besitter ett stort 

mått av egenmakt i sin yrkesutövning och litar på sin erfarna blick och erfarenhet. Ett tecken 

på den professionella kompetens att se individen som många lärare utvecklar under sitt 

yrkesliv. 
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Skolan som en community av goda relationer 
Eftersom Björn ännu inte har fyllt 20 år får han dispens för att få börja på Komvux och han 

bokas in för ett möte med läraren på SOL för att hon ska göra en individuell bedömning av 

hans studiekapacitet och motivation. Hon upprättar då en individuell planering för Björn som 

han själv är med att utforma och godkänna. Att eleven själv har en viktig del i ansvaret att 

peka ut sina mål är något som definitivt ska användas inom vuxenutbildning då forskning så 

tydligt visar på vikten av autonomi och delaktighet för att utveckla egenmakt. I de 

pedagogiska förberedelserna ingår även en lärstilsanalys som vägleder läraren i hur den nya 

eleven bör placeras i lokalen med avseende på ljus, ljud och andra miljöfaktorer (Dunn, & 

Dunn, 1992). Björn beskriver själv mötet med verksamheten och Komvux såhär:  

Första gången på SOL kändes välkomnande och omfamnande, jag kände direkt 
att detta var annorlunda. Så då fick jag komma upp här och snacka med 
studievägledaren på Vux och läraren på SOL. Det var jättetrevligt. Det kändes 
väldigt välkomnande och omfamnande. Jag kände direkt att detta var 
annorlunda, men på ett bra sätt, de blev…jag kom in hit med en ganska kritisk 
syn för jag visste att det var en verksamhet för särskilt stöd så jag var rätt 
negativ. Jag började plugga ett ämne, det var historia men den lärare som för 
övrigt också har varit en bra mentor för mig. Sen så började jag sitta här nere. 
När man är elev här är det verksamheten som liksom skjuter dig framåt, mot det 
bra. Jag fick en datorplats med mitt namn, det kändes otroligt tryggt liksom. Det 
känns som om man har sitt kontor här på SOL. Jag får känslan att jag behövs 
här, det är som en liten community här 
 

Läraren får från början veta att Björn har en ADHD-diagnos och eftersom hon har lång 

erfarenhet av att arbeta för elever med koncentrationssvårigheter ger det henne viktig 

information som gör att hon anpassar sitt sätt att undervisa Björn. Hon märker att han behöver 

stöd med att hitta struktur i studierna, hon visar honom olika hjälpmedel som underlättar hans 

vardag.  

 

Relationer som bygger på bekräftelse och respekt 
Björn börjar plugga ett enda ämne för att testa hur det skulle fungera. Skillnaden mot tidigare 

studier är att han kan sitta i lokalerna på SOL vilken tid på dagen han vill och plugga, det är 

viktigt i början. Numera kan han plugga hemma också eftersom han har lärt sig hur man 

skapar en bra struktur kring sina studier och det är läraren i verksamheten som har visat Björn 

hur han skapar struktur för sig själv. Det är viktigt för varje elev med funktionsnedsättning att 

lära sig hur hen påverkas av ljud, ljus och andra människor och det är först nu, som ung 

vuxen, som Björn får, och tar till sig dessa kunskaper.  
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Läraren talar med Björn om ADHD som en kraft som man måste lära sig att ha kontroll över 

för att dra största möjliga nytta av denna speciella förmåga. Lärarens förhållningssätt till 

Björns funktionsnedsättning är alltså inte skuldbeläggande eller bestraffande som han upplevt 

tidigare från lärare i skolan, utan istället får han nu ett mycket respektfullt och positivt 

bemötande. 

 

Från början kom Björn till verksamheten varje morgon, jobbade mellan 8 – 10 och sen 

stannade han kvar och spelade spel och fikade med de andra. Han hade ännu inte riktigt 

mognat säger han själv, men ”det var ok” för läraren på SOL och jag tolkar det som att 

läraren visar det förtroende och den tro på elevens förmåga till utveckling som är just det 

eleven behöver. Om Björn stannade hemma skickade han ett mejl till SOL och fick alltid 

bekräftelse samma dag. Han beskriver sin nya känsla för studier såhär; ”Det finns inga 

gränser för hur bra jag kan bli, det ligger hos mig själv”. 

Lärarna accepterade Björn precis som han var när han kom som ny elev och den bekräftelsen 

skapade en avgörande känsla av egenmakt för Björn vilket blev en vändpunkt för honom.  

Fokus på bildning och egenmakt 
Läraren på SOL har alltså hjälpt Björn att kontrollera sin ”superkraft” (så benämner han 

numera själv sin ADHD-diagnos)och att fokusera den på ett område i taget och han har lärt 

sig att fördela sin energi bättre nu, ett lärande som utvecklats i nära dialog med läraren. 

Istället för att se sin diagnos som ett problem så använder han personligheten till sin fördel. 

Björn testade att plugga matematik på närdistans4 och klarade det fast det var en ”omöjlighet” 

som läraren sa. Han känner sig ganska självdriven och envis och läraren på SOL har visat 

honom hur han kan använda dessa egenskaper i studierna.  

Känslan av att INTE lägga ner ett problem utan att man ger sig på den jäkeln 

och när du löser det själv på ett bra sätt så ger det en enorm kick som nästan 

går att TA på. 

Han beskriver att han har bytt ut det tidigare beroendet av att spela dataspel mot ett beroende 

av att plugga matematik.  Men Björn ser matematikämnet bara som ett stödverktyg som han 

vill tillämpa i Biologi, Fysik eller Kemi i framtiden. Han har en mentor på Komvux, som han 

ska göra studiebesök på högskolan tillsammans med. Björn beskriver att ” det gäller att vara 

                                                 
4 Närdistans är en undervisningsform som innebär att vuxenstuderanden tar del av inspelade föreläsningar och 
studiematerial på en digital lärplattform och sedan bokar individuell handledning med sin lärare varje vecka. 



32 
 

positiv, att kunna sätta sig ner själv och tänka igenom och göra upp en plan” en kristallklar 

illustration av vad egenmakt och självförtroende kan göra. 

Emelie, 27 år 
Emelie är född och uppvuxen i en liten kommun med sina föräldrar och syskon. Hon har inte 

lätt för sig i skolan och förstår nu i efterhand att hon haft dyslexi och dyskalkuli under hela 

skoltiden men utan att några stödåtgärder sätts in i grundskolan.  

Skolan som en plats för socialisering – med risk för självbilden? 
Emelie minns att föräldrarna försökte ta upp hennes negativa skolsituation vid 

utvecklingssamtal men det ledde inte till något extra stöd från lärare. Hon säger att: 

Jag kommer från en liten kommun så vi hade efterfrågat, eller mina föräldrar 
hade efterfrågat extra hjälp i skolan för mig men det kunde inte de erbjuda, 
1998-1999 på skolan. ”Vi får se hur det blir med det” sa dem i två år och sen 
gick jag ut 9:an. Så det var därför det blev första gången år 2003 som jag även 
fick reda på att det finns något som heter dyskalkuli och att det finns en expert 
på det i Malmö som gör ganska dyra utredningar privat så det har inte jag gjort 
någon men hon specialläraren kände ju honom då genom sitt arbete så hon 
gjorde en matte-screening på mig som han tittade på och konstaterade att jag 
har dyskalkuli i alla fall. Men jag har ingen formell utredning gjord på detta. 
Fast han är ju överläkare då och den som kan mest om dyskalkuli i Sverige då. 
Och då fick man väl klart för sig vad det handlade om för jag har aldrig haft 
någon bra mattelärare fram till 2003 utan de lärarna jag hade var helt 
oförstående och var helt inne på den linjen att om man hade svårigheter så var 
man lat och hade inte gjort läxan och att man var dum i huvudet i princip, sån 
där 70-talspedagogik typ. 

 

Emelie uppger att hon inte förstår varför det är så svårt för henne i skolan och att detta leder 

till ett dåligt självförtroende som genomsyrar tiden på både högstadiet och gymnasiet. ”Man 

blir så van att plugga på fel sätt om man har gjort det länge”, som hon gör hela högstadiet 

och gymnasietiden. Emelie väntar till sista kvällen innan ett prov och sitter sen och pluggar 

hela natten ibland. Hon har ont i magen och är stressad hela den här tiden. Här finns det ingen 

lärare som ser Emelie och hennes behov utan hon lämnas utan åtgärd med ett stort frågetecken 

inombords – vad gör hon för fel? Andra elever pluggar på samma sätt som hon men de får 

bättre resultat på proven och klarar sina betyg. Emelie lyckas komma in på ett 

gymnasieprogram och går i ungdomsgymnasiet mellan 2001 – 2003. Under sista året i 

ungdomsgymnasiet genomförs till slut en specialpedagogisk utredning. Emelie får sin dyslexi- 

och dyskalkulidiagnos 2003.  
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Emelie går ut gymnasiets estetiska program med samlat betygsdokument5 eftersom hon inte 

får G i alla ämnen men däremot lyckas hon få MVG i alla estetiska ämnen. Därför utbildar 

Emelie sig till silversmed på en folkhögskola efter gymnasiet.  

Nej, då hade jag ju samlade betygsdokument och sen läste jag till silversmed i 
två år på en folkhögskola. Det är ju ett praktiskt ämne och jag gick 
Estetprogrammet på gymnasiet så jag har MVG i de praktiska ämnena och VG 
typ så det var därför jag valde silversmide, och så gillar jag att jobba med 
bänkarbete. För det är lättast att koncentrera sig och det blir vackert och man 
har ett färdigt resultat. Man har en tid o arbeta efter liksom med vissa 
arbetsmoment och sådär. Så funderade jag på o starta eget och sen läste jag 
järnsmide ett år 2005 för det var ju också ett praktiskt ämne för praktiska 
ämnen är ju lättare många gånger men järnsmide var ganska svårt för det är 
ganska mycket matte också för bänk- och plåtarbete är ganska lätt, när man gör 
verktygslådor och sånt och välla stål gjorde jag ju och det var ganska lätt men 
gångjärn och så var ganska mycket matte…. 

 

Avsaknaden av kunskaper i matematik sätter stopp för Emelies utveckling och hon upptäcker 

dessutom hur dyrt det är att starta ett företag och skaffa allt material hon behöver. Att sköta 

bokföring och redovisning är inte heller något som Emelie tror sig om att klara vid den här 

tidspunkten. Hon funderar på andra utbildningsvägar framåt. 

 

Under slutet av gymnasietiden har Emelie börjat arbeta extra inom vården och det fungerar 

bra för henne att jobba med människor, hon trivs med det. Men hon har ingen vårdutbildning 

och det är ett krav för att kunna få något fast jobb, så utan utbildning får hon bara timvikariat. 

Vid nedskärningar i den offentliga sektorn, som kommer i samband med finanskrisen 2008, är 

Emelie en av de första som får gå från sitt tillfälliga jobb som personlig assistent.  

Ibland när jag tittar på ”Uppdrag granskning” på TV så känns det som att det 
handlar om mig själv. Samhället har ändrats jättemycket på bara 5-10 år. Du 
ska ha både knopp och kropp och helst vara under 45 år för att vara värd 
någonting i vårt samhälle. 

 

Nu är hon tvungen att anmäla sig till Arbetsförmedlingen och sedan följer en rad åtgärder som 

i efterhand tycks vara väldigt kontraproduktiva för Emelies arbetsliv och framtid.  

  

                                                 
5 Får man inte ihop till ett slutbetyg får man ett samlat betygsdokument från gymnasiet. För att kunna söka till 
högskolan måste det kompletteras upp till ett slutbetyg på Komvux 
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Det finns dock regelverk kring hur samhällets stöd till unga vuxna med funktions-

nedsättningar ska erbjudas av Arbetsförmedlingen. Gruppen ska till och med prioriteras bland 

alla arbetssökande. Emelie berättar hur hon upplever stödet: 

Arbetsförmedlingen har en särskild enhet för arbetssökande med 
funktionsnedsättningar och de är skyldiga att lyssna på oss, men de behöver inte 
gå våra önskemål till mötes, för det finns inget i deras stadgar eller regler som 
säger det. Det är ju jättemånga som har ADHD och dyslexi eller har varit 
sjukskrivna ett tag. Jag tror att ”vi” kommer i sista hand på AF för ”vi kostar 
för mycket”.  

 
När Emelie är inskriven i Fas 2 så har hon rätt till en utbildningsinsats och då skickar 
Arbetsförmedlingen henne på en 12-veckors utbildning till lokalvårdare, som hon aldrig vill 
gå.  

Så var de av med oss i Fas 2 ett tag. Arbetsförmedlingen sumpar ju min chans 
till utbildningsåtgärd i Fas 2, inom vårdyrket som jag själv ville, genom att 
istället skicka mig på kurs till lokalvårdare. Insatserna som Arbetsförmedlingen 
gör kostar, men leder inte till något ändå eftersom de inte lyssnar på vad man 
vill göra.  

 

År 2009 skickas Emelie på en svetsarutbildning, som hon inte heller vill gå, och redan efter 

några veckor får hon ett brev med information om att hon tvingas avbryta kursen för att 

”arbetsförmedlingens pengar hade tagit slut” – hon vet fortfarande inte riktigt varför det blev 

så? Emelie har utbildat sig under 10 år men det räcker ändå inte för att få ett jobb. Hon är 

silversmed, lokalvårdare och har en påbörjad svetsarutbildning. Om Emelie INTE hade skrivit 

in sig på Arbetsförmedlingen så hade hon kunnat ta beslut själv istället att läsa till 

undersköterska. Det hade hon fått betala helt själv men det är precis det Emelie får göra nu 

också, hon lever på studielån och konstaterar; ”En dålig handläggare kan förstöra mycket för 

en”. 

Relationer som bygger på bekräftelse och respekt 
Någonstans under dessa år förstår Emelie att hon inte är ”dum i huvudet” utan genom att på 

privat väg kontakta en speciallärare som arbetar med dyskalkuli lär hon sig att hon har 

kognitiva automatiseringssvårigheter som hon hittills inte fått rätt hjälp med. Emelie får veta 

att det finns kompensatoriska hjälpmedel som kan underlätta för henne och det gör att hon 

vågar ta itu med matematikämnet igen. Nu med en lärare som stöttar henne individuellt och 

lär ut ett förhållningssätt som gör att Emelies funktionsnedsättning inte längre utgör ett lika 

stort hinder för henne. Emelie har hunnit bli 24 år och fram till nu har hennes akademiska 

självförtroende varit svagt och stukat av att inte ha fått rätt hjälp. Först nu, genom att möta en 
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lärare som ser och bekräftar henne, får Emelies känsla av egenmakt en stark utveckling 

framåt. Hon blir successivt av med den tidigare skuld och stigmatisering hon upplevt i skolan. 

Skolan är nu framförallt till för hennes lärandeprocess framåt. 

 

Denna speciallärare vet att det inte hjälper om Emelie tragglar mer av den tidigare 

matematikundervisningen utan att hon behöver konkret vardagsmatte för att lära sig. Helt 

avgörande för framgången är att läraren har den kompetens och de verktyg som behövs för att 

stödja Emelies lärande. Det är bland annat genom att de använder en studiejournal, som är 

helt individuell och utgör själva nyckeln till att det fungerar för henne. Emelie gör mindmaps6 

över sina svårigheter och färglägger så att hon ska se hur hon kan gå vidare och läraren 

kontrollerar hela tiden vad Emelie behöver hjälp med. Emelie får utforma lösningen på sina 

egna problem i studiejournalen och lyckas få ett godkänt betyg i matematik till slut. Om inte 

speciallärarna som Emelie har mött och SOL hade funnits så tror hon inte att hon någonsin 

kunnat få betyg.  

 

Fokus på bildning och egenmakt 
Hon läste mer matematik på Komvux förra terminen för att kunna bli behörig till 

undersköterskeutbildningen. Nu har hon stödverktygen och vågar utmana sig själv och 

egenmakten stärks när hon lyckas.  

 

Emelie sammanfattar lösningen på sina speciella förutsättningar:  

Det handlar om att kompensera för sina funktionsnedsättningar. Precis som när 
man saknar ett ben och går med protes, så behöver jag annan typ av stöd för 
mina kognitiva nedsättningar dyslexi och ADHD. Men när funktionshindret 
sitter i hjärnan så går det inte att ”bevisa” på samma sätt som när det är fysiskt 
synligt. Det är väldigt viktigt att man har koll på sina rättigheter och hur mycket 
tid och stöd man behöver när man har en funktionsnedsättning”.  

Det finns en rad osynliga funktionsnedsättningar som ger upphov till missförstånd och 
skolmisslyckanden; dyskalkuli, dyslexi och ADHD är bara några exempel. 
 

Eftersom Emelie även har dyslexi och ofta gör fel på dubbelteckning och förväxlar e och ä så 

kan det ta henne 2-3 timmar bara att rätta fyra sidor text som hon har skrivit. Då använder hon 

specialprogram som Stava Rex och lyssnar på orden med Talsyntes. När hon skriver prov och 

ska ha extra tid så brukar lärarna säga, även här på Komvux, att ”vi får se om det finns någon 

                                                 
6 Visuella minneskartor 
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ledig sal”. Emelie har kommit på att hon måste börja minst en vecka ”för tidigt” med alla 

uppgifter. Hon måste även äta ordentligt och sova ordentligt inför ett prov för att kunna 

prestera sitt bästa och det ligger ungefär på G+. Emelie säger själv att hon har svårt att komma 

upp till VG för hon har fortfarande för dålig struktur i sina arbeten. Provtiderna för närdistans 

fungerar bra för henne för då är det bara ca 6 personer som sitter och skriver tillsammans och 

då blir hon oftast inte distraherad av något.  

Ja, man får ju det här ”flowet” liksom när man sitter vid datorn, sen får man ju 
skitont i huvudet och i ryggen också men liksom det ”flowet” får man ju inte när 
man sitter på en lektion, och så är det läraren som pratar och så hör du inte vad 
den säger ibland och sen är det ju folk som, när man har ADHD så sitter man ju 
och lyssnar på alla småljud som kommer, så hör man liksom, det är ju det här 
man sitter och lyssnar på. Sen så upptäcker man; Aha nu missade jag ju ett 
halvt föredrag om cancer här och sen ska man gå hem och skriva om det…och 
det blir så stressigt då.. 

 

I citatet ovan framgår det tydligt hur viktigt det är att lärare som undervisar i helklass har 

kunskaper och förståelse om hur funktionsnedsättningar påverkar utfallet av undervisningen. 

Det finns exempel från vuxenutbildningen på att lärare förbjuder elever att fotografera 

anteckningarna som läraren gjort under lektionen på salens whiteboard. Några lärare uppger 

att detta är fusk och att det är viktigt att alla elever antecknar själva under lektionen. Men om 

man känner till hur en funktionsnedsättning som dyslexi eller ADHD påverkar elevens 

perceptionsförmåga blir det självklart att en smartphone7 kan göra stor skillnad och 

kompensera för de extra hinder funktionsnedsättningen ger. 

 

Emelie avslutar vår intervju genom att sammanfatta sin studiesituation så här: 

Man behöver verkligen ha sig själv stående på sin sida, för det kommer inte 
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan att göra. Man behöver mer verktyg 
och artilleri; föräldrar, lärare som man kan hämta stöd hos och få lite 
uppskattning för det man gör, trots att samhället värderar det som ganska 
dåligt. 

 

Hon är nu 27 år och har utbildat sig nästan oavbrutet sedan hon gick ut gymnasiet men det är 

först nu i vuxenundervisningen som hon får en utveckling som ger henne egenmakt och 

utbildning inom ett område som hon har möjlighet att få arbete i. Hennes berättelse visar att 

                                                 
7 Mobiltelefon med inbyggd kamera och applikationer som kan användas som stöd i studierna 
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det är en mycket tuff kamp att få rätt stöd i skolan, särskilt för en elev med dolda 

funktionsnedsättningar.  

Sammanfattande resultatanalys 
Sammanfattningsvis ger alla tre respondenternas utsagor gott om exempel på hur de i mötet 

med en skicklig lärare lyckas nå nya mål för sitt lärande och utveckla större egenmakt och ett 

bättre självförtroende. Mina teoretiska begrepp, lärande och egenmakt, är valda för att de 

knyter ihop min analys och tolkning av den insamlade empirin i dessa tre livsberättelser. De 

teman jag funnit genomgående i varje berättelse är följande: 

Skola som en plats för socialisering – med risk för självbilden? 
Definitionen av kategorin är att grund- och gymnasieskolan har upplevts som en plats där man 

träffar sina kompisar och en arena för sociala erfarenheter och fostran – inte en plats för 

studier och kunskapsinhämtning. Både Björn och Emelie illustrerar hur svårt de hade under 

grund- och gymnasieskolan att fokusera på studierna. De var överväldigade av den sociala 

och praktiska situationen i skolan med relationer till kompisar och lärare och logistiken kring 

själva utbildningen. Kunskapsinhämtningen gick dåligt eftersom ingen lärare mötte dem där 

de befann sig och upprättade relationer som genomsyrades av dialog utan de behandlades som 

en i mängden elever som förväntades klara att följa muntliga instruktioner som troligen endast 

förmedlades i helklass.  

Det gick skitdåligt för mig i gymnasiet, jag hade ingen koll på vilka lektioner jag 

skulle gå på, jag hade fel böcker med mig, jag hade läst på fel sidor, lärarna 

tyckte man var slarvig och vissa tyckte man var dum i huvet, vissa trodde att 

man inte försökte lyssna…(Emelie, 27 år) 

 

Ser man på unga med kognitiv funktionsnedsättning så är det ofta viktigt för dem att få 

visuellt stöd för kunskapsinhämtandet och att få sin undervisning i en miljö som inte är alltför 

dominerad av intryck som inte har med undervisningen att göra. Björn är trots allt nöjd att han 

inte gick raka vägen genom ungdomsgymnasiet såsom Emelie gjorde, eftersom han upplever 

sig ha fått ett nytt perspektiv på sin tillvaro och upptäckt sin passion för studier i matematik. 

Emelie är besviken över att hon inte fick rätt utredning och diagnos förrän under sista året i 

gymnasiet – något som har fördröjt hennes övergång från ungdom till vuxenlivet med många 

år. 
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Skolan som en community av goda relationer 
Definitionen av kategorin innebär att vuxenutbildningen upplevs som en gemenskap där 

eleverna delar sina ambitioner att vilja lära sig och utveckla kunskaper i olika ämnen och 

skapa sig en bättre framtid. Nadine beskriver skolmiljön i vuxenutbildningen som sitt andra 

hus, en plats där hon träffar andra invandrare och svenskar. Där hon bemöts med respekt och 

känner gemenskap med andra. I hennes fall verkar socialiseringen vara ytterst positiv för 

hennes självbild och självkänsla. Nadine beskriver skolan som en viktig mötesplats mellan 

hennes födelselands kultur och den svenska kulturen. Komvux är en naturlig mötesplats för 

nysvenskar och den blandning av språk och kulturer som sker ger en naturlig integration i det 

svenska samhället. Ofta börjar nysvenskar med permanent uppehållstillstånd att studera 

Svenska för Invandrare (SFI) och en del fortsätter sedan med högskoleförberedande program 

eller som Nadine, att komplettera sina betyg från grundskolan för att kunna delta aktivt i det 

svenska samhället och ge sina egna barn stöd i deras skolarbete. 

 

Enligt Björn sitter mycket av motivation och stöttning i studiemiljön genom att alla elever har 

en gemensam önskan om att förbättra sina chanser i livet och på arbetsmarknaden. För Björn 

räcker det att komma in i skolbyggnaden för att han ska känna sig positivt påverkad och 

motiverad. Han beskriver också hur glad han är över att få en egen plats med en dator dit han 

kan gå och få sitta hur länge han vill utan att bli avbruten – att han har sitt kontor på Komvux. 

I detta illustreras känslan av att skolan integreras med livsvärlden och skapar mening och 

innehåll.  

 

För Emilie är relationen till lärarna viktigare än miljön och hon uppskattar att få egen tid med 

läraren då hon kan ställa sina frågor och komma vidare i studierna.  

Du kan sitta här och plugga ensam och sen har du en handledningstid med din 

lärare och då är den halvtimman bara din och jag brukar förbereda vilka frågor 

jag vill ta upp och få svar på (Emelie, 27 år) 

 

Det är stor skillnad för henne att få sitta mitt emot och kunna fokusera till 100 % på dialogen 

med läraren istället för att i helklass försöka uppnå den kontakt hon behöver för att kunna ta 

till sig lärarens förklaringar av innehållet. 
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Fokus på bildning och egenmakt 
Kategorin definieras av att den unge vuxne nu är mogen att i studiemiljön på SOL ta till sig 

möjligheten att studera och utveckla sina förmågor och upptäcka sina talanger. 

För Nadine är studierna vid SOL så utvecklande och tillfredsställande att hon vill stanna i 

verksamheten en lång tid. Hon minns hur livet tedde sig innan hon kom igång med sina 

vuxenstudier och är orolig för att hamna i samma utanförskap igen nu när hon har något att 

jämföra med. Känslan av inkludering i det svenska samhället har påverkat Nadines 

självkänsla och livsvärld mycket positivt.  

 

När Björn inledde sina studier på Komvux fick han mycket uppmärksamhet från läraren i den 

särskilda undervisningen eftersom han inte tidigare hade fått studierna att lyckas. Läraren 

lyssnade, reflekterade och analyserade vad som krävdes för att Björn skulle komma igång att 

studera. Björn förstod att utformningen av den fysiska skolmiljön var viktig och han satt 

därför mest i skolan och pluggade eftersom han insåg att han behövde den fysiska 

inramningen i aulan vid sin egen datorplats och stödet i relationen med läraren för att kunna 

fokusera på studierna.  

 

För Emelie har grund- och gymnasieskolan inte lett till någon självkännedom utan istället har 

självkänslan blivit knäckt då ingen lärare på allvar tagit sig tid att lära känna Emelie och 

försöka identifiera vilket stöd hon har behövt i sina studier. Först när Emelie själv tar kontakt 

med en speciallärare som vuxen, får hon det stöd hon behöver för att utveckla studieteknik 

och självförtroende. Undervisningen anpassas till hennes behov och då får hon för första 

gången uppleva att hon kan lyckas i sina studier. 

Närdistans var skitbra – det passade mig perfekt! (Emelie, 27 år) 

 

Hon förstår snabbt att hon själv måste ta mer ansvar för att bevaka sina rättigheter som 

funktionshindrad och hon är noga med att informera lärare om vad hon behöver för stöd för 

att lyckas med studierna. Detta har medfört att hon nu snart är klar med den utbildning hon 

velat läsa under tio års tid men inte tidigare klarat eftersom hon inte haft ett godkänt betyg i 

Matematik och därför inte kunnat antas till programmet. 

Relationer som bygger på bekräftelse och respekt 
Denna kategori kan definieras som det sätt på vilket utbildningsverksamhetens värdegrund 

manifesteras i skolvardagen. Relationen mellan lärare och elev kännetecknas av en ambition 
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att all kommunikation ska förstås av båda parter, i dialogiskt samspel. Om inte eleven förstår 

lärarens förklaring ska man fortsätta förklara på olika sätt tills man får en bekräftelse från 

eleven att den har förstått. Om inte läraren förstår elevens fråga måste eleven fortsätta fråga 

tills läraren har förstått. Denna typ av dialog är oftast inte möjlig med en bemanning av en 

enda lärare på trettio elever. Där finns helt enkelt inte den tiden som behövs. Eleverna jag har 

intervjuat har istället fått individuell handledning vilket har lett till att relationen med läraren 

har kunnat bli respektfull och bekräftande.  

 

I denna verksamhet där Nadine får extra stöd i sina studier de senaste åren känner hon sig 

trygg och bekräftad – hon får vara precis den hon är och accepteras helt och fullt. Hennes 

språkkunskaper i svenska har därför förbättrats dramatiskt och hon läser nu enklare svenska 

texter helt flytande. Detta illustreras i citatet från hur Nadine först är med på genomgång i 

helklass och sedan kan gå till läraren i verksamheten och få svar på sina frågor. 

Man får inte hjälp i klassen, man får det här på SOL. Man får extrahjälp med 

alla möjliga saker som man inte förstår – det är annorlunda här (Nadine, 25 år) 

 

Björn har en skolbakgrund där han genom sin funktionsnedsättning, ADHD upplever stora 

svårigheter att fokusera i en vanlig skolmiljö med undervisning i helklass. På SOL upplever 

han att det finns fler elever som liksom han själv, har gått en krokigare väg i sina studier, och 

han känner gemenskap med dessa.  

Det är samma strömvåg härinne, alla är här för att skapa nya möjligheter för 

sig själva och komma vidare i sina liv – man är aldrig för gammal för att 

plugga! (Björn, 20 år). 

 

Att Björn har haft en kognitiv funktionsnedsättning under hela grund- och gymnasieskolan 

har varit stigmatiserande och det är först på Komvux, bland andra elever som också behöver 

anpassningar av studiemiljön som han känner sig hemma. Björn har upplevt hur han utvecklat 

nya kunskaper inom matematikämnet genom att han fått en god relation med en 

matematiklärare som bekräftar honom och är genuint engagerad i ämnet och relationen. 

När man fick börja resonera matematik med en duktig lärare som har läst på 

högskolan och verkligen kan sitt ämne och man löser ett svårt problem så får 

man en sådan himla kick av det (Björn, 20 år) 
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I den vanliga grund- och gymnasieskolan finns ett ganska betydande inslag av social fostran 

och detta passar långt ifrån alla elever. Lärare behöver övervaka att regler följs och att unga 

elever mognar och stegvis tar mer ansvar. Vissa elever har dock extra svårt att acceptera 

fostransambitionerna hos sina lärare och reagerar genom att lägga sin energi på att protestera 

mot regler och tappar därigenom fokus på kunskapsinhämtningen. Att istället bli bemött 

positivt och endast ignorerad när man inte följer regler har en positiv effekt på många elever 

och det är ofta så alternativa skolformer för elever med dessa funktionsnedsättningar är 

utformade. I pedagogiken för elever med kognitiv funktionsnedsättning fokuserar läraren på 

att vara tydlig, kortfattad och gärna ge visuella instruktioner som ett komplement till de 

verbala, t.ex. tydliggörande pedagogik -TEACCH8. Det är avgörande för elevens 

studieframgång att en respektfull relation som bygger på ömsesidighet och dialog etableras 

med läraren.  

 

Vuxenstuderande har ofta barn och familj att ta hänsyn till men kanske även ett annorlunda 

sätt för inlärning. Det är av största vikt att läraren börjar med att ta reda på vilka specifika 

förutsättning varje enskild individ har för att utforma en individuell studieplanering som varje 

enskild elev har varit med och utvecklat i samförstånd med lärarens expertkunskap. 

Om läraren lyckas etablera en god relation och identifierar elevens styrkor ökar chanserna 

markant för att eleven ska lyckas i studierna och uppnå en ökad egenmakt. 

  

                                                 
8 TEACCH - Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children 
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Del 4 DISKUSSION  
När jag nu efter mer än ett år ser tillbaka på processen hur jag kom fram till mitt val av ämne 

för denna uppsats blir det klart för mig att forskningsprocessen, som jag en gång lärde mig att 

likna vid en tratt, i detta fall mer har varit en nattflygning i helikopter med strålkastaren riktad 

mot landet vuxenutbildning som ligger under mig. Jag har prövat att rikta ljuset mot olika 

delar av verksamheten och till slut fastnat för en speciell miljö där elever får lite mer 

individuellt stöd än vad som är vanligt. Min ambition har varit att belysa förutsättningar och 

resultat av denna skolmiljö och framförallt har jag riktat in ljuset på de kunskaper vi kan få 

genom att använda språk och erfarenhet som verktyg i forskningsprocessen. Mitt sätt att 

närma mig skolmiljön har startat i en mängd erfarenhetsutbyten mellan mig själv och läraren, 

där vi tillsammans har sökt problematisera vad det är i hennes arbetsmiljö och arbetsmetoder 

som har betydelse för elevernas studieframgångar. Vi funderade tillsammans på hur jag skulle 

finna bästa metod att hitta och närma mig det brännande stoff som jag anade fanns i elevernas 

utsagor. 

Metoddiskussion 
Valet av undersökningsmetod har inneburit att jag måste närma mig det undersökningsbara 

området med stor respekt för de individer som befolkar det. Jag var tvungen att flyga lågt över 

dem en tid och bara observera och bli observerad för att skapa förutsättningar för samtalet vi 

så småningom skulle ha. Vetskapen om att läraren varje vårtermin delade ut en enkät i 

pappersform, med frågor om hur eleverna upplevde verksamheten och undervisningen, var 

viktig för mig. Det hade inte framkommit någon ny kunskap genom dessa enkäter på flera år, 

endast antydningar och uttryck som gjort läraren än mer nyfiken på vad som dolde sig bakom 

dessa utkast. För att komma riktigt nära elevernas berättelser valde jag att samla in dem 

genom kvalitativa djupintervjuer (Kvale, 1997). Detta är en metod jag är bekant med sedan 

tidigare och när en djupintervju blir riktigt uttömmande kan innehållet analyseras och belysa 

nya delar av respondentens verklighet. 

 

Urvalet av elever har påverkat resultatet av studien och det var ett medvetet val av mig att 

intervjua de elever som läraren föreslog på grundval av att hon upplevde att de hade 

utvecklats och börjat blomma under sin tid i verksamheten (Seligman, 2012). Genom min 

läsning av Biesta: s Bortom lärandet fanns hos mig ett tankefrö att det i den här verksamheten 

kunde finnas elever som funnit sin egen röst och brutit igenom världen på det sätt som Biesta 

beskriver är av nödvändighet för elevens utveckling av nya kunskaper. Därför valdes ett fåtal 
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elever ut att ingå i min empiri. Ett 30-tal elever fanns i verksamheten men det var dessa tre 

utvalda som fick representera de andra, trots att de bara utgör 10 % av gruppen. Detta är en 

svaghet i uppsatsen och det är genom att referera till Flyvbjer (2006) som jag får argument 

som stödjer mitt val att behandla empirin som tre fallstudier, var och en intressant nog i sig 

men eftersom de är sprungna ur samma skolmiljö kan de även ge något tillsammans. Att 

generalisera någon kunskap om verksamheten är en tveksam ambition när man endast har 

undersökt tre respondenter, men om man ser dem som fall kan de ändå ge ny kunskap till 

området. 

 

Vi hade kunnat välja respondenter på ett annat sätt och då fått annan kunskap. Även mellan de 

tre fall jag intervjuade fanns stora skillnader. Men liksom den medicinska vetenskapen 

använder sig av fallstudier som exempel, hoppas jag att mina tre respondenters berättelser 

kunde tjäna som utbildningsvetenskapliga fall (Flyvbjer, 2006). 

 

Resultatdiskussion 
Valet av litteratur styrdes huvudsakligen av mina nyckelord och inklusionskriterier. Dock 

valdes någon del av litteraturen på instinkt som senare visade sig föra mig på villovägar. Den 

artikel som visade sig mest intressant var en litteraturstudie utförd av författare som 

undervisar unga vuxna i Ontario, Kanada (Mac Gregor & Ryan, 2011). Där illustreras ett antal 

orsaker till skolavhoppen och även de hinder för att återuppta studierna som kan finnas. 

Författarna belyser vikten av att skolmiljön, för de som återvänder till vuxenstudier, är trygg 

och inbjuder eleverna till att öppna sig, ställa frågor, vara sig själva. Här poängteras också 

nödvändigheten av inre motivation, att ha lämnat sitt tidigare skolmisslyckande bakom sig 

och inte återvända för tidigt i studier. Analysen av mina resultat stämmer väl överens med 

slutsatserna denna artikel även om de hade stärkts ytterligare av empiriska fynd. 

 

För att lyckas med vuxenstudier krävs flexibilitet från utbildningsanordnaren. Det kan handla 

om att eleven behöver etablera en relation på distans från skolan eller att eleven får boka in 

handledningstider som passar in i vardagen med sina lärare. Det kan vara helt avgörande hur 

utbildningen levereras och inspelade föreläsningar men möjlighet att gå tillbaka och lyssna 

flera gånger gynnar studenter med kognitiv funktionsnedsättning. Detta pedagogiska grepp 

kallas ”flipped classroom” i modern forskning (Bergman, Sams & Bergmann, 2012). Det kan 

även vara avgörande om elever t.ex. får lov att fotografera anteckningar på whiteboard efter 
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en genomgång i helklass. Vissa lärare, även inom vuxenutbildning, förstår inte vikten av att 

erbjuda denna möjlighet. Att studera på ”närdistans” innebär att man inte är lika bunden till 

den fysiska skolmiljön utan kan sitta hemma och plugga, titta på inspelade föreläsningar, och 

sedan komma till skolan för att genomföra en examination eller få enskild handledning av en 

lärare. Denna möjlighet verkar gynna studerande med kognitiv funktionsnedsättning. 

 
Det finns givetvis unga som vantrivs så mycket i skolan att de inte vill komma tillbaka. I den 

holländska artikel jag tar upp i litteraturgenomgången hävdar Dekkers & Claassen, 2001, att 

majoriteten, av de 39 unga som författarna intervjuat vid tre skilda tillfällen, var tillfreds med 

att slippa studera. Något jag vill hävda kanske beror på hur författarna ställt sina frågor. I 

artikeln finns inga citat eller frågeguide bilagd så det är omöjligt att kontrollera min aning. 

När jag dessutom lägger till budskapet i ”Prekariatet” av Standing blir det än svårare att se 

några fördelar med avhoppade gymnasiestudier. En tillvaro i arbetslöshet eller med 

timanställningar, bemanningsanställningar och otrygghet borde inte locka unga vuxna som 

vill skapa en plattform för sin tillvaro.  

 

Skolverkets styrdokument formulerar målsättningen på ett utmärkt sätt men hur ser vi till att 

verksamheter tilldelas resurser att nå målen? Det måste handla om politiska beslut och ökade 

kunskaper hos beslutsfattare. Genom mer utbildningsvetenskaplig forskning på området 

vuxenutbildning kan vi komma närmare kärnan av vad som utgör den goda skolan – skolan 

för alla. 

 

Min ontologiska grundsyn hänger ihop med Freire:s filosofiska tankegångar om att varje 

individ vill leva och verka som en aktiv part i samhället för att på så sätt kunna påverka sina 

egna möjligheter till att leva ett gott liv. För att utveckla detta tror jag att de allra flesta 

behöver fler perioder av utbildning under sina liv. Men vi måste erbjuda; skolmiljöer som gör 

individer trygga, lärare som bemöter sina elever med bekräftelse och respekt, gemenskap med 

andra elever, rikligt med tillfällen att öka sin bildningsnivå och egenmakt.  
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