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Sammanfattning 

Denna studie inriktar sig mot vuxna elevers rätt till likvärdig utbildning. Studiens syfte är att 

få en fördjupad bild av hur skolledare inom vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras 

elever får en likvärdig utbildning. Uppsatsens metodansats grundar sig på en kvalitativ studie 

där valet av insamlingsmetod blev kvalitativa intervjuer för att få fram informanternas 

uppfattningar av arbetet med att säkerställa en likvärdig utbildning. Det teoretiska 

perspektivet som används i studien är frirumsteori. Valet av informanter till min studie blev 

sex skolledare som är verksamma hos olika utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. 

Dessa skolledare verkar inom olika kommuner i Sverige. I uppsatsen beskrivs 

vuxenutbildning, individanpassad undervisning, behov av specialpedagogisk kompetens och 

likvärdig utbildning. Resultatet i studien visar på att individanpassningar sker genom 

kompensatoriskt material, samtal och att ge eleverna mer tid på sin utbildning. Det här leder 

till att skolledarna säkerställer i viss omfattning att ge eleverna en likvärdig utbildning, men 

att det behövs specialpedagogisk kompetens för att helt kunna säkerställa detta. I resultatet 

framkommer att det finns en brist när det gäller specialpedagogik hos nästan alla 

utbildningsanordnare i studien. Skolledarna anser att de har ett behov av både 

specialpedagogik och elevhälsa inom sina verksamheter. I studien framkommer att det enbart 

är en av de fem skolledarna som har specialpedagogisk personal anställd.  

Nyckelord 

Specialpedagogik. Vuxenutbildning. Likvärdig utbildning. 
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1. Inledning 

 

Vuxenutbildningen i Sverige är en skolform som är avsedd för individer i åldrarna 20-64 och 

regleras av styrdokument såsom skollag och läroplan. De styrdokument som 

vuxenutbildningen åläggs att följa, blir de yttre ramarna för alla utbildningsanordnare inom 

denna skolform. Vidare är det då dessa ramar som skapar förutsättningar för elevernas 

lärande. Hur skolledningen sedan använder dessa ramar blir de inre gränserna, alltså sitt 

friutrymme där tolkning och förståelse för vad exempelvis olika begrepp i styrdokumenten 

står för. Det skapar ytterligare förutsättningar för elevernas lärande (Berg, 2003).  

 

År 2015 studerade 215 000 personer inom vuxenutbildningen enligt Skolverket (2015) och 

detta var då ca 4 % av Sveriges befolkning i åldrarna 20-64. De som får läsa inom 

vuxenutbildningen är personer som är mellan 20-64 år och som först och främst behöver läsa 

in kurser för att få behörighet till att studera vidare på högskola/universitet eller få en 

yrkesexamen. Personer som är från 18 år, men ännu inte fyllda 20 år kan ändå få möjlighet till 

detta om de tidigare har ett slutbetyg eller ett examensbevis från en gymnasieutbildning 

(Jakobsson, 2007). Som studerande inom vuxenutbildningen kan du gå hos en kommunal 

utbildningsanordnare eller hos en extern utbildningsanordnare, beroende på om kommunen 

har upphandlat med externa utbildningsanordnare eller inte. Enligt Skolverket (2015) är 

kommunen huvudman för samtliga utbildningsanordnare oavsett om de är kommunala eller 

externa. Andelen personer som studerar hos en extern utbildningsanordnare har ökat med åren 

och år 2015 var det ca 45 % av alla vuxenstuderanden som läste sina kurser hos en extern 

utbildningsanordnare. Vissa kommuner har ingen egen regi gällande sin vuxenutbildning, 

utan har valt att kontraktera enbart externa utbildningsanordnare.  

 

Varför är vuxenutbildning en skolform som är viktig idag? Förr var majoriteten av dem som 

läste inom vuxenutbildningen de som behövde läsa upp vissa betyg för att få behörighet till 

högskola eller universitet och som gått i svensk grundskola och gymnasium. Dagens 

vuxenutbildning ställs inför andra utmaningar än tidigare. Idag är det en stor del elever som 

inte gått i svensk grundskola eller svensk gymnasieskola. Den elevgruppen kan vara allt från 

analfabeter, att bara ha gått ett par år i skolan till att ha en universitetsutbildning från sitt 

hemland. Statistik visar på att av de som läser gymnasiala kurser är det endast 7 av 10 som 

fullföljer dessa och av de som läser grundskolekurser är det endast 6 av 10 som fullföljer 
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dessa inom vuxenutbildningen (Skolverket, 2015). Min erfarenhet är också att det finns ett 

större behov av specialpedagogiska insatser, då gruppen elever har blivit mer komplexa att 

undervisa på grund av olika erfarenheter av sin tidigare skolgång eller avsaknad av tidigare 

skolgång. Då vi under vår utbildning inom specialpedagogprogrammet läst om likvärdig 

utbildning, inkludering och att alla elever ska få stöd i sin utbildning, anser jag mig kunna 

relatera min undersökning kring detta inom vuxenutbildningen, till det specialpedagogiska 

verksamhetsområdet. Att säkerställa en likvärdighet genom rätt stöd är förutsättningarna för 

att höja måluppfyllelse och att kunna ge elever möjlighet att fullfölja sina studier. Flertalet av 

eleverna inom dagens vuxenutbildning läser där för att få betyg som leder till att de får 

behörighet till högskola och universitet. Det är därför vuxenutbildningen behöver utgå från en 

likvärdighet så att eleverna inom denna skolform får möjlighet att fullfölja sina studier. Min 

undersökning kommer att inrikta sig på hur skolledare inom vuxenutbildningen anser sig 

säkerställa en likvärdig utbildning för eleverna. Intentionen med studien är att få en bild av 

vilket stöd eleverna erbjuds och hur de intervjuade skolledarna anser att individanpassning 

sker inom sin verksamhet. Genom att intervjua ett antal skolledare vill jag få en fördjupad bild 

av hur skolledare inom vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en 

likvärdig utbildning. 

 

Jag saknar diskussion kring elever inom vuxenutbildningen och att även de eleverna kan ha 

olika behov av stöd som ger dem rätt till en likvärdig utbildning. Denna diskussion har 

saknats inom den specialpedagogiska utbildningen likväl som hos politiker och inom media. 

Ifall det fortsättningsvis inte fokuseras på vuxenutbildningen som skolform, hur ska den då 

kunna utvecklas? Vuxna elever precis som elever inom grund- och gymnasieskola har rätt till 

en skolgång som är anpassad efter deras förutsättningar. Därför anser jag att denna skolform 

är i precis lika mycket behov av att få en likvärdighet gentemot sina elever, där stöd och 

individanpassningar ska vara en naturlig del i de vuxna elevernas utbildning.  

 

Hur kan då min undersökning bidra till det specialpedagogiska området? Jag anser att min 

undersökning kan förtydliga hur viktigt det är att även elever inom vuxenutbildningen får en 

likvärdig utbildning och rätt stöd. Därför anser jag att denna studie är relevant för den 

specialpedagogiska forskningen på grund av att oavsett skolform är likvärdig utbildning och 

rätt stöd en förutsättning för att eleverna ska klara sin skolgång. 
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När det kan finnas många olika utbildningsanordnare på marknaden för vuxenutbildningen i 

en kommun, kan det också innebära att synen på likvärdig utbildning och synen på hur 

individanpassning ska utformas inte ser likadan ut hos alla utbildningsanordnarna. Innebär det 

då att eleverna inom vuxenutbildningen inte får det som styrdokumenten anger ska garanteras 

eleven? Innebär det att eleverna inom vuxenutbildningen inte ges förutsättningar för att de ska 

nå kunskapskraven? Hur upplever skolledarna att de säkerställer den likvärdiga utbildningen? 

De här frågorna blir då underlag till den fortsatta studien som beskriver hur 

utbildningsanordnare säkerställer att eleverna får en likvärdig utbildning.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Likvärdig utbildning i denna studie inrymmer individanpassning och specialpedagogisk 

kompetens inom vuxenutbildningen. För att elever ska få en likvärdig utbildning behöver 

utbildningsanordnarna säkerställa det genom olika individanpassningar. Den 

specialpedagogiska kompetensen är viktig för att skolledare inom vuxenutbildningen ska 

kunna säkerställa att det finns kunskap och kompetens hur individanpassning ska ske. Det är 

genom individanpassningar som rätt stöd kan erbjudas en elev. Till det behöver den personal 

som möter eleven ha rätt kompetens för att utgå från elevens förutsättningar och behov. 

Studiens frågeställningar kan relateras till syftet då jag anser att individanpassningar och 

specialpedagogisk kompetens är en förutsättning för likvärdig utbildning.   

 

Det syfte jag har med min undersökning är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom 

vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning.  

Frågeställningar är:  

 Hur uppfattar skolledarna att eleverna får en individanpassad undervisning?  

 Vilket behov anser skolledarna att det finns av specialpedagogisk kompetens för 

vuxna elever?  

 Hur definierar skolledarna begreppet likvärdig utbildning? 

 

2.1 Disposition 

 

Denna uppsats börjar med kapitel 1 som är inledningen. I inledningen problematiseras 

vuxenutbildningen. Kapitel 2 innehåller syftet och de frågeställningar som studien utgår ifrån. 
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Kapitel 3 beskriver bakgrund med begreppsdefinitioner av likvärdig utbildning. Här återfinns 

även de styrdokument som reglerar skolformerna vuxenutbildning, grundskola och 

gymnasieskola. Kapitel 4 tar upp tidigare forskning inom det studerade området, där 

tillvägagångssätt för sökning av tidigare forskning och forskningsläge presenteras. Kapitel 5 

innehåller den teoretiska utgångspunkten frirumsteorin. Metoddelen som är Kapitel 6 

beskriver kvalitativ intervjustudie och metoden kvalitativ intervju, urval av informanter och 

tillvägagångssätt vid kontakt med informanterna. Därtill i detta avsnitt tar jag upp de etiska 

övervägandena och studiens reliabilitet och validitet. Kapitel 7 innehåller resultatet från 

intervjusvaren som är analyserade utifrån temana individanpassning, behov av 

specialpedagogisk kompetens och informanternas beskrivning av likvärdig utbildning. I 

Kapitel 8 finns metoddiskussionen och resultatdiskussionen. I resultatdiskussionen diskuteras 

studiens teman; individanpassning, specialpedagogisk kompetens och likvärdig utbildning 

med hjälp av tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Detta kapitel diskuterar också 

vuxenutbildningen och studiens värde för kunskapsutveckling inom det specialpedagogiska 

området. 

 

3. Bakgrund  

 

I detta avsnitt kommer först en begreppsdefinition av likvärdig utbildning, då det begreppet är 

centralt utifrån mitt syfte. Vidare kommer de yttre ramarna för skolformerna att presenteras 

utifrån likvärdig utbildning eftersom mitt syfte är att få en fördjupad bild av hur skolledare 

inom vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning.  

 

Skollag och läroplaner är de yttre ramarna som alla skolformer i Sverige har att hålla sig 

inom. Läroplanerna utgår från skollagen och här framkommer vilka normer, värden en 

skolform ska anpassa sig till och vilket ansvar som åligger personal, lärare och 

rektor/skolledare. I detta avsnitt kommer därför regleringen för grundskolan, gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen att presenteras. Först av regleringarna som presenteras är den för 

vuxenutbildningen eftersom den är av störst vikt för studien, regleringen för grundskolan och 

gymnasieskolan kommer att presenteras gemensamt. Regleringen för grundskolan och 

gymnasieskolan bildar en bakgrund till de olika skolformernas krav på likvärdig utbildning 

utifrån styrdokumenten. 
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3.1 Begreppsdefinitioner av likvärdig utbildning 

 

Syftet med min undersökning är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom 

vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. Det 

innebär att ett återkommande begrepp i studien är likvärdig utbildning. Jag finner det därför 

viktigt att definiera det begreppet och ett förtydligande kring vad likvärdig utbildning står för 

torde därför vara av vikt för studiens förståelse.  

 

Begreppet likvärdig utbildning har enligt Tomas Englund och Ann Quennerstedt (2008) 

förändrats över tid, men att det numera kopplas till att elever ska kunna uppnå kunskapskrav 

och en måluppfyllelse. De menar även att begreppet likvärdig utbildning tolkas olika och att 

detta lett till att synen på likvärdighet skiljt sig mellan olika aktörer t.ex. mellan forskare och 

inom skolverksamheter. Englund och Quennerstedt (2008) menar att begreppet likvärdig 

utbildning innebär en syn på att utbildningar utformas så att eleverna får en jämbördig 

utbildning utifrån sina förutsättningar och behov och att utbildningen är individualiserad, det 

vill säga anpassad efter individen. De menar att en jämbördig utbildning är att elevernas 

förutsättningar och behov fokuseras på och att de anpassningar som görs utgår ifrån individen. 

 

Definitionen av begreppet likvärdig utbildning när det gäller vuxenutbildningen kommer i 

denna studie att grunda sig på att de nationella målen utifrån skollag och läroplan ska uppnås i 

en utbildning. Den likvärdiga utbildningen ska uppnås genom att individanpassa en utbildning 

och genom att stödja eleverna för att de ska nå kursmålen och kunskapskraven. Genom att 

stödja och stimulera eleven skapas en likvärdig utbildning för varje enskild individ, då 

elevens förutsättningar och behov ligger till grund för vägen till måluppfyllelse (Skolverket, 

2012). Enligt Skolverket (2012) innebär vuxenutbildningens uppdrag att anordnarna inom 

denna skolform genom individanpassningar ska utgå från individens behov och 

förutsättningar. Detta leder till en likvärdighet för de vuxna i sina studier. Den likvärdiga 

utbildningen innebär enligt Skolverket (2012) att hänsyn ska tas till den enskilde individens 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. De individanpassningar som är en förutsättning för 

elevernas framgång i sina studier kan vara: tid, studietakt, studieform och sätt att lära. Varje 

elev ska också ha en individuell studieplan. 
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3.2 Reglering av vuxenutbildning i skollag och läroplan 

 

En utbildningsanordnare är en verksamhet inom vuxenutbildningen som genom avtal med 

kommun får undervisa vuxna elever inom t.ex. SFI, särvux, grundskole- och/eller 

gymnasiekurser. En utbildningsanordnare får tilldelat av huvudman vilka utbildningar och 

kurser som de kan undervisa i och de får även sina elever tilldelade centralt från huvudman. I 

denna studie är alla utbildningsanordnarna externa, utom en som är i kommunal regi. Oavsett 

skolform är det kommunen som är huvudman för sina skolor och utbildningsanordnare. Detta 

gäller för grundskolor och gymnasieskolor likväl som för vuxenutbildningen, men inom 

vuxenutbildningen finns rektor som en central sammanhållande länk mellan kommun och 

utbildningsanordnare och är då ej på plats hos de olika anordnarna. Utbildningsanordnarna 

inom vuxenutbildningen har därför inte rektor på plats i sin verksamhet, utan de har i stället 

skolledare som ansvarar för sin verksamhet hos de respektive utbildningsanordnarna. 

Gemensamt för alla utbildningsanordnare i denna studie är att de alla har sina respektive 

kommuner som huvudman, vilket innebär att rektor för vuxenutbildningen finns hos 

kommunen och kommunen som huvudman räknas då som skola (Skolverket, 2012). Därför 

får inte andra aktörer inom vuxenutbildningen kalla sig för skola i en kommun. Det är 

skolledare hos utbildningsanordnare som leder och organiserar den dagliga verksamheten för 

sina elever (Skolverket 2012).  

 

Enligt Läroplan för vuxenutbildningen 2012 (SKOLFS 2012:101) och Skollagen (2010:800) 

innebär det uppdrag vuxenutbildningen ska utgå ifrån, att de ska stödja och stimulera elever 

och ge eleverna en förutsättning till vidare studier, ett framtida yrke eller främja den 

personliga utvecklingen. Detta uppdrag innebär att elevernas olika förutsättningar och behov 

ska vara utgångspunkten inom vuxenutbildningen. Vidare menar Skolverket (2012) att 

vuxenutbildningen ska vara likvärdig och utformas efter elevernas behov och förutsättningar. 

Om elever av någon anledning har svårare att uppnå målen med sin utbildning än vad andra 

elever har, ska ansvarig inom vuxenutbildningen tillgodose dessa behov och ge extra stöd till 

de eleverna. Det stöd som utformas kan exempelvis vara att anpassa undervisning och 

längden av tid på utbildningen. Likvärdigheten innebär att elevernas förutsättningar, förmågor 

och tidigare erfarenheter ska vara centrala utgångspunkter inom vuxenutbildningen 

(Skolverket, 2012). 
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De riktlinjer Skolverket (2012) har satt upp i läroplanen för vuxenutbildningen innebär att alla 

elever ska stödjas och om en elev har behov av stöd ska detta särskilt uppmärksammas. 

Utbildningsanordnarna åläggs att upprätta individuella studieplaner där mål och studietid ska 

ligga till grund för en likvärdig utbildning. Lärarens ansvar för sina elever är att de utifrån 

enskilda elever ska ta i beaktande vilka behov, förutsättningar och erfarenheter denne har med 

sig in i sin utbildning. Det är även lärarens ansvar att stödja eleven så att eleven kan uppnå 

målen med sin utbildning. Förutom det som åligger personal och lärare inom 

vuxenutbildningen när det gäller likvärdig utbildning, har även rektorerna/skolledarna1 

ansvar. Rektorns/skolledarens ansvar enligt Skollagen (2010:800) är att ha det övergripande 

pedagogiska ansvaret och ska leda sin personal i den riktning som förutsätter att utbildningen 

uppfyller de nationella målen. Därtill ligger ett särskilt ansvar hos rektor/skolledare att se till 

att eleverna får det stöd de har behov av för att uppnå målen. Lärarna ska anpassa sig till 

elevernas olika förutsättningar och de behov eleverna har för att säkerställa att eleverna får en 

likvärdig utbildning. Eftersom eleverna har rätten att kunna fullfölja sin kurs är det 

rektor/skolledares ansvar att se till att lärarna har kompetensen att individanpassa (Skolverket, 

2012).   

 

Det syfte jag har med min undersökning är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom 

vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning.  

Det kan då vara intressant att det i Skollagen (2010:800) anges att elevhälsa ska finnas inom 

grundskola och gymnasieskola, där det inom elevhälsan ska finnas tillgång till bland annat 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska arbeta förebyggande, främjande och mot att 

eleverna ska kunna uppnå målen i sin utbildning. Gällande vuxenutbildningen är det 

huvudmannens, det vill säga kommunens uppgift att anordna elevhälsa till sina elever 

(2010:800). Skillnaden är att det i Skollagen (2010:800) står att för grundskola och 

gymnasieskola ska det finnas en elevhälsa, men för vuxenutbildningen står det att huvudman 

kan anordna en elevhälsa.  

 

Enligt Skollagen (2010:800) ska extra anpassningar ges till de elever som riskerar att inte 

uppnå kunskapskraven oavsett skolform. Gällande bestämmelser om särskilt stöd regleras det 

enbart för grundskolan och gymnasieskolan, inte för vuxenutbildningen. Utredningar när en 

                                                 
1 Inom vuxenutbildningen kan du ha befattningen rektor eller skolledare. Rektor om du är en kommunal 

anordnare och skolledare om du är en extern anordnare. 
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elev är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd finns inte reglerat i Skollagen 

(2010:800) för vuxenutbildningen. 

 

3.3 Reglering av grundskola och gymnasieskola i skollag och läroplan 

 

Enligt den värdegrund Skolverket (2016) anger i Läroplan för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet 2011, är skolans uppgift att utveckla varje elev utifrån dennes förutsättningar 

för att kunna vara en del av samhället. I Skollagen (2010:800) anges det att utbildningen ska 

utformas likvärdigt och anpassas efter de behov eleverna har, särskilt ska skolan hjälpa och 

stödja de elever som har svårare att uppnå målen än vad andra elever har. Det är grundskolans 

ansvar att individanpassa undervisningen och inte vara homogena i undervisningen, 

Skolverket (2016) menar att om skolan ska vara likvärdig kan undervisningen inte utformas 

lika för alla.  

 

De riktlinjer Skolverket (2016) har satt upp i läroplanen för grundskolan innebär att alla 

elever ska stödjas och om en elev har behov av särskilt stöd ska detta uppmärksammas. 

Lärarens ansvar för sina elever är att de utifrån enskilda elever ska ta i beaktande vilka behov, 

förutsättningar och erfarenheter denne har med sig in i sin utbildning. Det är även lärarens 

ansvar att stödja eleven så att eleven kan uppnå målen med sin utbildning och kunna göra 

detta tillsammans med andra lärare genom att dessa lärare samverkar. 

 

Inom grundskolans läroplan anger Skolverket (2016) att eleverna har ett ansvar för att påverka 

sin utbildning och sina studier och att det är lärare och skolpersonals ansvar att hjälpa 

eleverna till att ta ansvar för sitt eget lärande. När en elev inom grundskolan övergår från en 

skolform till en annan ska det uppmärksammas om elever har behov av särskilt stöd eller 

extra anpassningar av något slag. Detta finns inte angivet i läroplanen för vuxenutbildningen 

(Skolverket, 2012) och skiljer sig därför mot grundskolans läroplan (Skolverket, 2016).  

 

Förutom det som åligger personal och lärare inom grundskolan har även 

rektorerna/skolledarna ansvar för elevernas rätt till en likvärdig utbildning. Detta genom att se 

till att lärarna anpassar sig till elevernas olika förutsättningar och de behov eleverna har, men 

också att den verksamhet elevhälsan bedriver, ska inriktas mot elever i behov av särskilt stöd.  
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Rektorns/skolledarens ansvar är enligt Skollagen (2010:800) att ha det övergripande 

pedagogiska ansvaret och ska leda sin personal i den riktning som förutsätter att utbildningen 

uppfyller de nationella målen. Därtill ligger ett särskilt ansvar hos rektor/skolledare att se till 

att eleverna får det stöd de har behov av för att uppnå målen (Skolverket, 2016).  

 

Enligt den värdegrund Skolverket (2011) anger i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, är skolans uppgift att utveckla varje 

elev utifrån dennes förutsättningar för att kunna vara en del av samhället, vilket även 

Skollagen (2010:800) anger. Inom gymnasieskolan ska utbildningen utformas likvärdigt och 

anpassas efter de behov eleverna har, särskilt ska skolan hjälpa och stödja de elever som har 

svårare att uppnå målen än vad andra elever har. Det är gymnasieskolans ansvar att 

individanpassa undervisningen och utgå ifrån elevernas förutsättningar och behov. Skolverket 

(2011) menar att om skolan ska vara likvärdig kan undervisningen inte utformas lika för alla.  

 

De riktlinjer Skolverket (2011) har satt upp i läroplanen för gymnasieskolan innebär att alla 

elever ska stödjas och om en elev har behov av särskilt stöd ska detta uppmärksammas. 

Lärarens ansvar för sina elever är att de utifrån enskilda elever ska ta i beaktande vilka behov, 

förutsättningar och erfarenheter denne har med sig in i sin utbildning. Det är även lärarens 

ansvar att stödja eleven så att eleven kan uppnå målen med sin utbildning och kunna göra 

detta tillsammans med andra lärare genom att dessa lärare samverkar. Inom läroplanen för 

gymnasieskolan anger Skolverket (2011) att eleverna har ett ansvar för att påverka sin 

utbildning och sina studier och att läraren ska utgå ifrån att eleverna kan ta ansvar för sitt eget 

lärande. Detta finns inte angivet i läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2012). Den 

skiljer sig också från vad som står angivet i läroplanen för grundskolan om elevernas eget 

ansvar för sitt lärande.  

 

Förutom det som åligger personal och lärare inom gymnasieskolan har även 

rektorerna/skolledarna ansvar för elevernas rätt till en likvärdig utbildning genom att se till att 

lärarna anpassar sig till elevernas olika förutsättningar och de behov eleverna har, men också 

att den verksamhet elevhälsan bedriver ska inriktas mot elever i behov av särskilt stöd. I 

läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2012) finns inget krav på en elevhälsa. Det är 

upp till varje huvudman att då själva bestämma om elevhälsa ska finnas tillhands eller inte. 
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Rektorns/skolledarens ansvar är enligt Skollagen (2010:800) att ha det övergripande 

pedagogiska ansvaret och ska leda sin personal i den riktning som förutsätter att utbildningen 

uppfyller de nationella målen. Där till ligger ett särskilt ansvar hos rektor/skolledare att se till 

att eleverna får det stöd de har behov av för att uppnå målen, exempelvis genom att se till att 

lärare och personal har tillgång till kompetensutveckling för att öka sin professionalitet 

(Skolverket, 2011). Gällande kompetensutveckling är det enbart i läroplanen för 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011) som det finns angivet att lärarna ska ha tillgång till 

kompetensutveckling, vilket inte läroplanerna för grundskolan (Skolverket, 2016) eller 

läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2012) anger. 

 

4. Tidigare forskning   

 

Syftet med min undersökning är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom 

vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. I detta 

avsnitt kommer därför avhandlingar, rapporter och artiklar som alla inriktar sig mot forskning 

inom vuxenutbildningen att presenteras. Däremot har jag inte hittat någon tidigare forskning 

som helt har inriktat sig mot vuxna elever i behov av stöd och hur likvärdig utbildning för 

vuxna säkerställs hos utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen.  

 

För att hitta tidigare forskning till studien gick jag in på Örebro Universitetsbiblioteks 

databas. I Summon sökte jag på ord såsom; likvärdig utbildning, vuxenutbildning, vuxna 

elever i behov av stöd, likvärdig utbildning för vuxna. Det jag fann där var olika 

avhandlingar. För att avgränsa mitt sökområde valde jag i urval pedagogiska avhandlingar och 

artiklar som var vetenskapligt granskade. För de internationella artiklarna använde jag mig av 

databasen ERIC, där jag använde sökord såsom; equivalent, curriculum, adult education, basic 

adult education, även i denna databas avgränsade jag mig till pedagogiska artiklar som var 

vetenskapligt granskade. Vid min första sökning fick jag fram ett stort urval av avhandlingar 

och artiklar, jag behövde därför ha ett snävare urval och avgränsa mig mer. När jag väl kom 

fram till relevanta begrepp att utgå från, både när det gällde svensk forskning och 

internationell forskning, blev urvalet mindre att välja utifrån. Detta gjorde det lättare för mig 

att välja relevanta avhandlingar och relevanta artiklar. 
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4.1 Vuxenutbildning 

 

I denna text forskning om vuxenutbildningen att presenteras. 

 

I en rapport om Västra Götalands region har Per-Olof Thång och Kerstin Littke (2015) genom 

att skicka ut enkäter till 20 tjänstemän på skolledarnivå inom vuxenutbildningen och 

intervjuer med 35 tjänstemän inom annan utbildningssektor än vuxenutbildningen. Syftet med 

rapporten är att diskutera vuxenutbildningens betydelse för individen och hur 

förutsättningarna för vuxnas lärande ska bli mer hållbara. Thång och Littke (2015) anger att 

vuxenutbildningen ska ge befolkningen i Sverige en större möjlighet till att komma ut på 

arbetsmarknaden. De påpekar i sitt resultat att utvecklingen av vuxenutbildningen innebär att 

den har gått från att de vuxna eleverna själva tar ett stort ansvar för sina studier till att 

ansvaret i första hand ska ligga på lärarna och utbildningsanordnarna. Tidigare fungerade 

lärarna mer som handledare till sina elever än att vara den pedagogiskt ansvariga som planerar 

och utvecklar sin undervisning utifrån elevens förutsättningar visar Johanssons studie (2011).  

 

Andreas Fejes, Maria Olson, Lina Rahm, Magnus Dahlstedt och Fredrik Sandberg (2016) har 

i sin studie utgått från en kommunal vuxenutbildning och en folkhögskola, där de har 

intervjuat 6 lärare och 26 elever på vardera skolan. De har genom semistrukturerade intervjuer 

haft syftet att se om det finns en skillnad i diskurs mellan den kommunala vuxenutbildningen 

och folkhögskolor i Sverige. Enligt Fejes et al:s (2016) artikel är det nödvändigt inom 

vuxenutbildningen att skapa en undervisningssituation efter elevernas egna förmågor och 

behov, att den bli individualiserad och likvärdig för alla.  Vidare visar de i sin artikel på 

betydelsen av en ökning av att fler vuxna elever behöver klara sin utbildning, vilket skulle 

möjliggöras av en ökad individualisering av vuxenutbildningen och att samhället i stort skulle 

gynnas av detta.  

 

I sin artikel presenterar Fuzirah Bt. Hashim och Zarina Othman (20006) en sammanfattning 

av sin undersökning om möjligheten att använda IT som tillvägagångssätt för att förbättra 

lärarnas kompetens. Hashim och Othman (2006) har intervjuat 4 lärare/instruktörer som lär 

vuxna att tala inför publik och gett frågeformulär till deltagarna. Ett av resultaten som lyfts 

fram i artikeln är att vuxenutbildningen idag måste förstå att oavsett vem du är och vilken 

bakgrund du har, ska inga hinder finnas för den som studerar som vuxen anser Hashim och 
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Othman (2006) i sin artikel om krav och förväntningar inom vuxenutbildning. Fler elever som 

klarar sin skolgång leder till utveckling av samhället både ekonomiskt och socialt. Det här är 

en utveckling inom svensk vuxenutbildning som började tydliggöras under 1990-talet (Fejes 

et al., 2016). 

 

…there have been substantial changes towards a stronger focus on individualised  

and flexible forms of education, seen as necessary in order to meet the needs of  

each and every individual. Individualisation of adult education is here increasingly  

spoken of, on the one hand, as an organisational issue, where education should be  

delivered at all times and in forms adapted to the life circumstances and needs of  

adults. On the other hand, individualisation is spoken of in terms of making  

adult education more cost-effective, and in terms of increasing the number of  

students who succeed in their education… (Fejes et al., 2016, s. 2) 

 

Peter Johansson (2011) redovisar i sin avhandling en empirisk undersökning om hur 

lärmiljöer inom vuxenutbildningen skapas. Det gör han genom att under ett läsår observera 

lärarmöten och informella möten, genom 21 intervjuer med 9 lärare/personal och 26 intervjuer 

med 6 utbildningsdeltagare.  Ett av resultaten som Johansson (2011) finner är att livslångt 

lärande innebär att de kunskaper du skaffar genom utbildning, leder till fortsatt utveckling för 

en individ. Det livslånga lärandet har därför stort fokus gällande vuxenutbildningen i Sverige 

och Europa, för att den ska bli så pass hållbar att de vuxna eleverna ska ha en chans på dagens 

arbetsmarknad enligt Johansson (2011).  

 

Då det i kommunerna kan förekomma ett flertal utbildningsanordnare inom marknaden för 

vuxenutbildning menar Erik Jakobsson (2007) i sin avhandling, att detta ställer krav på att det 

är kommunen i sin roll som huvudman som ska samordna vuxenutbildningen. Syftet med 

Jakobssons (2007) avhandling är att ge kunskap om hur ett regionalt nätverk kan bidra till 

utveckling av organisering för vuxnas lärande. Han finner att av Sveriges 290 kommuner har 

ca 89 % av dem en samordnande verksamhet för sin vuxenutbildning och de 

utbildningsanordnare som finns inom respektive kommun (Jakobsson, 2007). I den egna 

studien som Jakobsson (2007) bedrivit för sin avhandling, ingick 12 kommuner av ovan 

nämnda kommuner, där 18 rektorer och personer på chefspositioner fick besvara enkäter och 

efter det ingått i uppföljande intervjuer. En aspekt i Jakobssons (2007) resultat var att politiker 

ofta inte har kunskap om hur de samordnade lärcentrumen hade för förutsättningar i sitt 

arbete, vilket då innebär att huvudman utför sitt uppdrag på det sätt som de tolkar politikernas 
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direktiv. Problemet som Jakobsson (2007) påvisar är att tolkningen av politikernas direktiv 

innebär att de som studerar inom vuxenutbildningen i de olika samordnade lärcentrumen inte 

får samma förutsättningar, beroende av vad lärcentrumen har för tolkning. 

 

Enligt Thång och Littke (2015) är målgruppen för vuxenutbildningen vuxna i åldrarna 19-64 

år2 som har ett behov av att få betyg i grundläggande kurser och/eller gymnasiekurser. 

Vuxenutbildningen är inordnad i Komvux (kommunal vuxenutbildning) där kurser som ges 

inom grundskolan och gymnasieskolan erbjuds, särvux (utbildning för utvecklingsstörda3) och 

SFI (Svenska för invandrare). I sitt resultat ser Thång och Littke (2015) att de ekonomiska 

resurserna till vuxenutbildningen minskar och att fokus inte gäller vuxnas lärande. 

 

En generell tendens är att kommunala vuxenutbildningen minskar i omfattning  

genom att både statsbidrag och kommunala medel reduceras. SFI och  

grundläggande vuxenutbildning slukar i stort sett alla resurser och utbudet av  

gymnasiala kurser minskar. Beslutsfattare i många kommuner har huvudsakligt  

fokus på frågor om grund- och gymnasieskola och har enligt uppgifter från Skolverket  

reducerat sin ekonomiska insats till vuxenutbildningen de senaste tio åren med 40 %. 

(Thång & Littke, 2015, s. 96) 

 

Huvudmannaskapet för vuxna elever ligger hos kommunerna. Det är huvudman som ska utgå 

från att se vilka behov varje enskild elev har av utbildning (Thång och Littke, 2015). Här visar 

Thång och Littkes (2015) i sin rapport att de vuxna eleverna är en heterogen grupp med 

väldigt skiftande skolbakgrund, med skiftande behov och det ska huvudman ta i beaktande. 

Det visar även Fejes et al. (2016) i sin artikel, då de menar att vuxenutbildningen ska i första 

hand fokusera på de elever som inte tidigare har fullföljt sin grundskoleutbildning eller 

gymnasieutbildning. Ett stort fokus bör också ligga på de vuxna eleverna som är utlandsfödda 

och har ett behov av det svenska skolsystemet för att komma in på arbetsmarknaden anser 

Fejes et al. (2016). 

 

Den avhandling som Anita Håkansson (2007) har skrivit påvisar att vuxenutbildningen 

anordnas av enskilda kommuner, som verkar som huvudman och utbildningen ska erbjudas 

personer som är folkbokförda i kommunen. Syftet med Håkanssons (2007) studie är att 

                                                 
2 Tidigare har åldergrupp 20-64 angetts. Detta är vad som står i förordningen om vuxenutbildningen, men Västra 

Götalands region har elever i åldersgrupp 19-64. 
3 Anita Håkanssons (2007) definition. 
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studera den pedagogiska verksamheten inom den kommunala vuxenutbildningen. Det gör hon 

genom att utföra observationer i och utanför klassrummet och att samtala med lärare/personal 

på fyra komvuxenheter, i fyra olika kommuner, under en period av fyra år. Håkansson (2007) 

påpekar i sin studie att vuxenutbildningen ska utformas likvärdigt för eleverna. Det hon 

kommer fram till är att lärarna som är verksamma inom de olika vuxenutbildningsanordnarna 

själva utformar sitt arbetssätt, individanpassat eller lika för alla och att det i så fall beror på 

vilken inställning en lärare har till sin elevgrupp. Vilken inställning läraren har gällande 

arbetssätt och individanpassning, beror på om läraren anser att en elevgrupp är homogen eller 

heterogen. Om gruppen anses vara homogen utformas arbetssätten lika för alla i elevgruppen. 

När läraren utgår från att gruppen är heterogen bemöts eleverna som olika individer med olika 

förutsättningar och behov. Arbetssättet blir i så fall mer individanpassat (Håkansson, 2007).  

 

4.2 Individanpassad undervisning 

 

Ett uppdrag som vuxenutbildningen har är att skapa förutsättningar för de vuxna eleverna 

genom att utgå från ett individanpassat förhållningssätt menar Håkansson (2007). För att 

kunna anpassa undervisningen och bemötandet till den enskilda individen läggs således ett 

stort ansvar på lärarnas kompetens och handlingsutrymme visar Håkanssons (2007) 

avhandling. Johanssons (2011) resultat visar också att det är i mötet med eleven som läraren 

skapar sig en bild av elevens behov. Handlingsutrymmet ligger enligt honom i att läraren själv 

tar beslut i hur denne ska arbeta för att kunna tillgodose den enskilde elevens behov och att 

läraren har styrdokument som en ram, men inte låter sig begränsas av dessa styrdokument för 

elevens skull. Förutom att läraren ska följa skollag och läroplan finns även de förutsättningar 

skolledning ger och hur styrd läraren är av de organisatoriska förväntningarna, menar 

Johansson (2011). 

 

I en artikel om den diskursiva konstruktionen av styrdokument som utgår från likvärdighet 

anser H. S. Bhola (1999) att styrdokument inte alltid är utformade efter de vuxna elevernas 

behov eftersom vuxna elever har olika förutsättningar och olika mål. Detta har Bhola (1999) 

undersökt genom konsultation med direktoratet för grundläggande vuxenutbildning, 

ministeriet för grundläggande utbildning och kultur och Namibias regering. Studien är utförd i 

Namibia, men precis som i Sverige finns skilda styrdokument för olika skolformer. Han 

menar att styrdokumenten inte utgår från att eleverna är vuxna och att de har olika 
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erfarenheter och bakgrund till att läsa som vuxen. Främst måste dock styrdokumenten vara 

utformade så att de blir styrande för att ge eleverna en likvärdig utbildning och en 

individanpassad undervisning (Bhola, 1999). Även Johanssons (2011) studie tar upp 

styrdokumenten som ramverk för lärarna att förhålla sig till. Johansson (2011) finner att 

lärarna anser att det kan vara svårt att handla utifrån elevens bästa, beroende på de ramar de 

verkar inom med andra ord de styrdokument lärarna måste förhålla sig till. I resultatet 

beskriver Johansson (2011) det som att lärarnas handlingsutrymme skiljer sig mellan 

utbildningsanordnare beroende på hur skolkulturen och verksamhetens krav ser ut.  

 

Fejes et al. (2016) påvisar att hur eleverna lyckas i sin utbildning beror på hur den är utformad 

individuellt hos en utbildningsanordnare. Vikten av att individanpassa undervisningen visar 

Hillary Gardner (2011) som i sin artikel tar upp hur hon lät elever själva välja uppgift att 

arbeta med i stället för att hon skulle välja åt dem. Som utgångspunkt har hon i ett flertal 

lektioner låtit sina elever själva välja metod för att genomföra en uppgift. Detta ledde till att 

eleverna blev mer motiverade att klara uppgiften. Utgångspunkten var att de elever hon mötte 

hade alla olika förutsättningar och olika lång skolgång vilket gjorde att hon behövde arbeta 

mer individuellt anpassat och utgå från elevernas förmågor. För att komma fram till ett 

individanpassat arbetssätt anser Gardner (2011) att elevens förmåga kan kopplas till olika 

former av intelligenser exempelvis matematisk-logisk intelligens, spatialintelligens, 

musikalisk intelligens, verbalintelligens osv. Detta förhållningssätt till att individanpassa 

undervisningen har även Dylan Emerick-Brown (2013) utgått ifrån. Som grund för sin artikel 

har Emerick-Brown (2013) reflekterat över sitt sätt att undervisa och syftet med det är att 

påvisa hur olika elevernas förutsättningar är för att uppnå kunskapskraven. Han kommer i sin 

artikel fram till att på grund av de olika bakgrunder som hans elever har blir behovet av att 

utgå från deras förmågor och intelligenser nyckeln till en individanpassad undervisning. 

Johansson (2011) kommer fram till att ett stort stöd från lärarna och att lärarna är lyhörda för 

vilka förutsättningar och behov en elev har är viktigt för att eleverna ska kunna nå kursmål 

och kunskapskrav. 

 

Jörgen From och Carina Holmgren (2005) skriver i en artikel om svensk kommunal 

vuxenutbildnings relation till EU att fokus inom EU gällande vuxenutbildningen blir på hur 

den mer ska individanpassas och utgå från de vuxna elevernas behov. De vill i sin artikel visa 

på hur de förstår den svenska vuxenutbildningen för att i förlängningen även förstå den 

svenska vuxenutbildningens framtid. Som underlag för artikeln har From och Holmgren 
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(2005) utgått från forskning inom området och olika policydokument. I artikeln påvisar de att 

på svensk statlig nivå ligger fokus att utforma vuxenutbildningen på individnivå vilket 

innebär att de behov som en elev inom denna skolform har ska tillgodoses. Kommuner och 

utbildningsanordnare ska utgå från elevens individuella studieplaner (From och Holmgren, 

2005). Vid fokus på individnivå menar Thång och Littke (2015) i sin rapport att vuxnas 

lärande även kan utgå från olika punkter. Dessa punkter enligt Thång och Littkes (2015) 

resultat är: människors livssituation, att gå in i en utbildning utifrån att vilja tillskansa sig ny 

kunskap och att ha behov av att ingå i ett socialt sammanhang. 

 

I Håkanssons (2007) avhandling framkommer det att lärarna anser att det kan vara svårt att 

individanpassa sin undervisning efter eleven och att det ställer stora krav på läraren. Det 

kräver att lärarna inom vuxenutbildningen är flexibla och har rätt kompetens för att undervisa 

vuxna då det enligt Håkanssons (2007) studie visar sig att man anser att det krävs en annan 

pedagogik än när du undervisar barn och ungdomar. En av lärarna som beskriver sin situation 

i studien hävdar att denne helt behövde bortse från den rådande läroplanen för att få en av sina 

elever godkänd.  

 

Anpassningen till vars och ens förmåga kräver flexibilitet, att ”fixa egna små lösningar” 

eller ”ha egna individuella lösningar” för att få eleverna godkända. Det kan handla  

om att eleverna kan använda olika läromedel, vilket delvis har att göra med att de  

beroende på varierande erfarenheter och bakgrunder har olika önskemål och lärstilar.  

I vissa fall krävs speciella arbetssätt och metoder, vilket föranleder läraren att gå  

”nästan in som på lågstadiet”. I ett fall har rådande förhållanden inneburit att läraren till  

viss del bortser från läroplanen och i stället säger sig ha tänkt ut ”min egen lilla läroplan”. 

Skillnader i de intellektuella, psykologiska och sociala förutsättningarna innebär också  

att elever presterar olika på olika lång tid. (Håkansson, 2007, s. 62) 

 

Resultatet som Håkansson (2007) ser i sin empiri är att eleverna inte är en homogen grupp 

utan lärarna möter elever i en grupp som är i olika åldrar, har olika förkunskaper och olika 

förutsättningar. Det ställer kravet menar Håkansson (2007) på att en verksamhet inom 

vuxenutbildningen behöver vara flexibel och individanpassad. Håkansson (2007) kommer 

fram till att vuxenutbildningen i de fyra kommunerna har stort fokus vid att individanpassa 

utbildningarna har stor erfarenhet och kompetens för det.  
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4.3 Likvärdig utbildning för vuxna 

 

Englund och Quennerstedt (2008) har i en artikel skrivit om begreppet likvärdighets stora 

betydelse inom det svenska skolsystemet och i de styrdokument som åligger de olika 

skolformerna grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Artikeln är en sammanfattning 

för tre års studier om den språkliga betydelsen i det svenska skolsystemet och i 

styrdokumenten för förståelsen om likvärdighet som begrepp. Det finns dock en diskussion 

hos olika utbildningsanordnare hur man ska tolka begreppet likvärdighet i sina verksamheter 

och hur detta ska implementeras hos anordnaren (Englund & Quennerstedt, 2008). 

Författarnas ståndpunkt i artikeln är att likvärdighet ska möjliggöra för eleverna att 

undervisningen ska utgå från elevernas förutsättningar och behov.  

 

Dagens elever inom vuxenutbildningen har ett ökat behov av en utbildning som utgår från 

deras förutsättningar. Det är idag fler elever än tidigare som inte har klarat grundskola eller 

gymnasieskola menar Johansson (2011). De utbildningsdeltagare som intervjuades i 

Johanssons (2011) studie visar sig tidigare haft svårt att fullfölja en utbildning på grund av att 

de inte fått det stöd de haft behov av. Kravet på lärarna och utbildningsanordnarna har blivit 

högre då det idag mer än tidigare förutsätts att de ska kunna möta eleverna på elevernas 

villkor menar Johansson (2011). Enligt Johansson (2011) behöver utbildningsanordnare inom 

vuxenutbildningen se de vuxna eleverna som en heterogen grupp där olika erfarenheter och 

olika förutsättningar ställer stora krav på anordnarna inom vuxenutbildningen. Det är inte bara 

kunskapskrav som ska uppnås för dessa elever utan också en större del i att få en social 

tillhörighet i samhället. Vidare påpekar Johansson (2011) att kravet på att lärarna utökar sin 

kompetens har också blivit större i och med att vuxna inte ska undervisas och bemötas på 

samma sätt som elever inom grundskola och gymnasieskola.  

 

Som ett led i att utveckla den likvärdiga utbildningen för vuxna måste den pedagogik som 

används inom denna skolform vara anpassad efter elevernas tidigare kunskaper, individens 

förutsättningar och behov påvisar Jakobsson (2007). De behov eleven har kan utgå från de 

svårigheter eleven uppvisar i sin undervisning. Johansson (2011) i sin tur ser i sin att det även 

kan vara lärarna som skapar ett behov hos eleven beroende av hur undervisningen utformas. 

Han menar att det är utbildningsanordnarens förväntningar på eleverna som kan skapa ett 

behov. För en likvärdig utbildning krävs det en förståelse för de vuxna elevernas olika 
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förutsättningar och därför är behovet av ett arbetssätt utformat för vuxna en viktig del i 

vuxenutbildningen skriver Hashim och Othman (2006). Enligt dem måste elevens tidigare 

erfarenheter och kunskap involveras med de nya kunskaperna och erfarenheterna och att detta 

är av stor vikt för vuxnas lärande. Ett steg i att utgå från elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskap är att beakta att vuxna elever är kunniga inom IT och därför använda den kunskapen 

som ett verktyg för att utveckla individanpassningen (Hashim & Othman, 2006).  

 

Göran Bergström och Linda Ekström (2016) beskriver i en artikel svenska skolledares 

föreställningar om likvärdighet och synen på likvärdig utbildning. De utgår ifrån den diskurs 

som styr förståelsen kring likvärdig utbildning. Som metod har Bergström och Ekström 

(2016) använt enkäter och intervjuer där enkäterna delats ut till samtliga deltagare på 

rektorsprogrammet vid Stockholms universitet åren 2013-2015. Intervjuerna har skett som en 

förlängning av enkäterna till skolledarna inom rektorsprogrammet. Synen på likvärdig 

utbildning innebär att eleverna ska ges möjligheter att nå kursmål och kunskapskrav men 

enligt deras artikel är förståelsen för begreppet likvärdig utbildning något skiftande hos 

skolledare (Bergström & Ekström, 2016). Även Bhola (1999) menar att en likvärdig 

utbildning utgår ifrån att grunden är samma för eleverna utifrån styrdokument men 

likvärdigheten anger att utbildningen sen måste anpassas efter individen. Genom en likvärdig 

utbildning ska eleverna ges möjligheter till att få stöd vid behov därtill att även erbjuda 

kompensatoriskt stöd om så behövs (Bhola, 1999). 

 

I Bergström och Ekströms (2016) artikel visade det sig att skolledare mer fokuserar på att ge 

eleverna en möjlighet till en jämlik utbildning än att utgå från att uppnå resultat ska vara 

utgångspunkten för en utbildning. Jämlikheten innebär att oavsett förutsättningar ska eleven 

med hjälp av individanpassning kunna fullfölja sina studier. Det som framkom var att 

jämlikheten och likvärdigheten sätts i centrum i stället för elevernas resultat. Det som ett 

flertal skolledare ansåg viktigt var att ge stöd till elever i behov och att fokus låg vid dessa 

elever speciellt om eleven även hade någon form av diagnos (exempelvis dyslexi). Att 

fokusera vid en likvärdig utbildning kan sedan i längden leda till en större resultatuppfyllelse 

menar Bergström och Ekström (2016).  
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4.4 Forskningsläge 

 

Det är den kvalitativa metoden som är dominant inom forskning på vuxenutbildningsområdet 

(Fejes, 2016). Precis som Fejes (2016) menar Håkansson (2007) att intresset för forskning 

inom vuxenpedagogik och vuxenutbildningen har minskat och Håkansson (2007) ifrågasätter 

om det i dag överhuvudtaget finns en skillnad i att bemöta vuxna i sin lärsituation mot hur 

man bemöter barn och ungdomar i deras lärsituationer. Här finns ett stort glapp i forskningen 

menar hon utifrån resultatet i sin avhandling. Som forskningsområde tenderar 

vuxenutbildningen att inte vara lika fokuserat på som inom andra skolformer och enligt Fejes 

(2016) har intresset för att forska inom området vuxenutbildning minskat i Sverige. Det finns 

ändå en hel del forskat inom området vuxenutbildningen men vid sökning efter 

forskningsmaterial till uppsatsen blev det tydligt att den internationella forskningen är mycket 

större. När det gäller individanpassningar inom vuxenutbildningen så var det främst tre 

svenska avhandlingar som behandlade det men det området borde vara mer fokuserat på.  

 

Då jag inte hittat specifik forskning om likvärdighet för elever inom vuxenutbildningen anser 

jag att denna studie kan tillföra ny kunskap om likvärdig utbildning för vuxna. Det som min 

studie tillför är hur skolledare verksamma inom vuxenutbildningen beskriver hur den 

likvärdiga utbildningen säkerställs men även vilka behov som finns gällande 

specialpedagogisk kompetens och elevhälsa för vuxna. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

 

Den teoretiska utgångspunkten denna uppsats har är från ett frirumsteoretiskt perspektiv. Alla 

skolformer regleras utifrån olika styrdokument som sätter ramar för skolform och utbildning. 

Kommuner, utbildningsanordnare och lärare måste alla hålla sig innanför styrdokumentens 

ramar men förutom detta är det även skolledarnas och utbildningsanordnarens ramar som 

sätter upp möjligheter eller gränser för lärarnas arbete. Styr- och måldokument är till för att 

säkra att elever oavsett skolform får en likvärdig utbildning. Valet av teoretisk utgångspunkt 

utgår ifrån styrdokumentens vikt och förtydligande om att skolan ska verka för att alla elever 

får en likvärdig utbildning men har också sin grund i det handlingsutrymme lärare och skolor 

har utifrån de ramar och inre gränser som skolledningen sätter upp. Syftet med 

undersökningen är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom vuxenutbildningen anser sig 
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säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. Därför blir valet av teoretisk 

utgångspunkt frirumsteori. 

 

Skollag, läroplan och kommunala avtal bildar yttre ramar för skolor. Hur skolor utgår ifrån de 

yttre ramarna och vilken skolkultur som genomsyrar verksamheten är det frirum som Gunnar 

Berg (2003) anger ligger till grund för en skollednings styrning. Det är förutom regelverket i 

styrdokumenten även skolledningens syn på sin verksamhet som sätter ytterligare ramar eller 

gränser för lärarnas arbete alltså det accepterade friutrymmet. Berg (2003) menar att de yttre 

och de inre gränserna styr skolors ledning och det arbete som skolor gör. Skolor som 

organisationer styrs av skolledning och den skolkultur som råder men även lärarnas 

professionalism. Att utnyttja de yttre och inre gränserna är en process för att upptäcka och 

erövra sin verksamhets frirum och arbetet i processen blir ett mål för en skolas vardagsarbete. 

Berg (2003) menar med det att de yttre gränserna är en förutsättning för att kunna använda 

sina inre gränser. De inre gränserna styrs av skolans ledning och vilken skolkultur som 

existerar är därför olika från skola till skola. Hur stort frirummet är varierar därför mellan 

olika anordnare anser Berg (2003). Förutom de yttre gränserna som sätts av staten och 

huvudman utgår de inre gränserna som tidigare visats från den kultur som är inom en 

skolverksamhet. Användningen av frirummet utifrån de statligt satta yttre ramarna innebär att 

skolor har olika sätt att förhålla sig till friutrymmet (Berg, 2003).  

 

Att upptäcka sitt frirum blir grunden för att arbeta med den skolkultur som genomsyrar 

vardagen inom en skola. Det vardagsarbetet som utgår från ledningens styrning och lärarnas 

professionalism blir förutsättningarna för hur frirummet används. Genom att upptäcka sitt 

frirum och bli duktiga på att analysera det är en förutsättning för en skolutveckling. 

Skolutvecklingen blir i sin tur det som anger vad man ska utveckla för elevernas bästa (Berg 

2003). Strukturen på frirummet utformas först av de ramar styrdokumenten anger men det är 

skolornas egna handlingar som blir styrande för frirummet. Vidare menar Berg (2003) att det 

är lärarnas och skolledningens angelägenhet hur de ska arbeta för elevernas bästa. Politiker 

och myndigheter kan inte ta det beslutet då de inte har samma profession som läraren. 

Frirumsteorin kan därför klargöra de yttre och inre gränserna som styr vad en likvärdig 

utbildning är för eleverna och det stöd en anordnare inom vuxenutbildningen ger sina elever. 

Frirumsteorin kommer att sättas i relation till informanternas uppfattning av hur de 

säkerställer en likvärdig utbildning. 
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6. Metod 

 

Detta avsnitt innehåller den valda metodansatsen, metoden för den empiriska 

datainsamlingen, urvalsprocessen av informanter till studien och tillvägagångsättet. Detta är 

indelat i att visa på tillvägagångsättet för datainsamlingen, vilka huvudmän som styr 

förutsättningarna för verksamheterna och information om själva utbildningsanordnarnas 

organisation och verksamhet. Det syfte jag har med min undersökning är att få en fördjupad 

bild av hur skolledare inom vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en 

likvärdig utbildning. Därför grundar sig metoden på kvalitativ intervjustudie för att få fram 

informanternas beskrivningar av likvärdig utbildning. 

 

6.1 Kvalitativ intervjustudie  

 

Eftersom jag vill få reda på hur skolledare anser sig säkerställa att de ger sina elever en 

likvärdig utbildning, är det deras beskrivning jag vill åt. Jag har därför valt att göra en 

kvalitativ studie för att få en fördjupad bild av hur informanterna uppfattar att deras 

verksamhet arbetar med likvärdig utbildning. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkman 

(2009) intresserar sig den kvalitativa intervjustudien för den intervjuades perspektiv. Det 

innebär att informantens bild av sin vardag är det som är intressant att studera. Vidare menar 

Kvale och Brinkman (2009) att den upplevda vardagsvärlden blir en utgångspunkt för den 

kvalitativa intervjustudien, där essensen blir att fördjupa sig i de beskrivningar som 

informanten lämnar i sina intervjusvar. Det finns också en uppfattning inom kvalitativa 

studier att forskaren bör finnas nära informanterna för att sedan kunna göra en ingående 

kvalitativ analys (Denscombe, 2016). Monica Dalen (2007) anser att målet blir att få insikt 

om den sociala kontext som informanterna befinner sig i. Genom kvalitativa intervjuer får den 

som utför studien reda på informantens livsvärld (Dalen, 2007). Viktigt i en kvalitativ 

intervjustudie blir förhållandet mellan intervjuaren och informanten, där samtalet kan bli mer 

öppet och mer rikt på information om informanten känner sig trygg med den som intervjuar 

(Dalen, 2007). Tryggheten kan då ligga i att intervjuaren antingen har en förförståelse eller är 

ordentligt påläst om informantens verksamhet enligt Dalen (2007).  
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6.2 Metod för datainsamling  

 

Den metod som avses att använda för att få empiri är intervju, för att få veta hur skolledarna 

och de olika anordnarna anser sig arbeta för att ge det stöd eleverna har behov utav och 

därmed ges möjlighet till en likvärdig utbildning. Enligt Martyn Denscombe (2016) gäller det 

vid användandet av intervju som metod att få kontakt med sina informanter och att intervjuer 

är en bra metod när den som undersöker vill få fram åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter, men även när intervjuaren vill kunna ställa frågor till nyckelpersoner inom ett 

område. Kvale och Brinkman (2009) menar att en informants livsvärld bäst behandlas i den 

kvalitativa intervjumetoden, där en halvstrukturerad intervju bäst kan tillgodogöra 

informanternas tankar, känslor och upplevelser. Detta anser jag är en av grunderna till att den 

mest relevanta metoden för min undersökning är intervju, då syftet med min studie är att få en 

fördjupad bild av hur skolledare inom vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever 

får en likvärdig utbildning. 

 

6.3 Tillvägagångssätt 

 

För att få tag på informanter och se vilka utbildningsanordnare jag skulle vända mig till, gick 

jag ut på internet och använde Google för att söka efter anordnare inom vuxenutbildningen. 

Därefter sökte jag på om de fanns på flera orter och i flera landsändar i Sverige. Slutligen har 

jag via telefonsamtal kontaktat skolledarna hos dessa anordnare för att be om en intervju. 

Dessa intervjuer har skett genom fysiskt möten. Informanterna i denna studie har 

avidentifierats och kommer att redovisas som skolledare 1, skolledare 2, skolledare 3, 

skolledare 4, skolledare 5 och skolledare 6. Skolledare 1 är verksam hos utbildningsanordnare 

A, skolledare 2 är verksam hos utbildningsanordnare B, skolledare 3 är verksam hos 

utbildningsanordnare C, skolledare 4 är verksam hos utbildningsanordnare D, skolledare 5 är 

verksam hos utbildningsanordnarare E och skolledare 6 är verksam hos utbildningsanordnare 

F. 

 

Det syfte jag har med min undersökning är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom 

vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. Jag valde 

informanter utifrån att de arbetar som skolledare och verkar hos olika utbildningsanordnare 

inom vuxenutbildningen. Anledningen till att valet av informanter blev skolledare är för att de 
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har det yttersta ansvaret för eleverna. Jag valde i första hand vuxenutbildningsanordnare där 

anordnarna finns på flera orter för att få en inblick över hur elever inom vuxenutbildningen i 

Sverige får en likvärdig utbildning. En av utbildningsanordnarna finns dock enbart inom en 

kommun. Oavsett i vilken kommun och ort anordnaren är så har alla anordnare som verkar 

inom samma företag samma riktlinjer från bl.a. sina regions- och huvudkontor. Dessa 

anordnares skolledare träffas också på olika skolledarträffar för att diskutera hur man ska leda 

arbetet inom sin verksamhet. För att få ett tillräckligt stort empiriskt underlag kontaktades 10 

skolledare som är verksamma på olika orter runt om i Sverige. Av de 10 skolledare som 

kontaktades var det 6 av dem som ville ställa upp på att bli intervjuade för studien, därför är 

det empiriska underlaget grundat på 6 intervjuade skolledare. De skolledare som jag 

intervjuade finns i geografiskt närbelägna kommuner för att underlätta att kunna utföra 

intervjuerna fysiskt på plats hos utbildningsanordnaren.  

 

Intervjuerna utfördes på plats hos skolledarna. Vid intervjuerna med skolledare 1, skolledare 

2, skolledare 4 och skolledare 6 satt vi i mindre rum som låg avskilt från övriga personal- och 

elevutrymmen. Hos två av skolledarna satt vi i personalens fikarum och det gjorde så att vi 

blev avbrutna under intervjuerna. Det här innebar att hos båda skolledarna fick vi avbryta 

inspelningen och intervjun för att återuppta den efter ett par minuter. Varje skolledare 

intervjuades en gång och jag frågade dem ifall jag kunde återkomma om det var något som 

behövde förtydligas efter det att intervjutillfället hade skett. Alla skolledare sa ja till att jag 

kunde återkomma till dem.  

 

Informanterna hade redan innan intervjuerna blivit meddelade om att jag själv arbetar inom 

vuxenutbildningen. Det informerade jag dem även om vid intervjutillfället. Samtliga 

skolledare sa ja till att intervjuerna blev inspelade. Innan vi började meddelades skolledarna 

om att allt inspelat material kommer att raderas och att de naturligtvis är anonyma i uppsatsen. 

Själva intervjun började med att jag ställde ut en fråga och alla skolledare fick samma 

inledande fråga.  

 

Hur intervjuerna fortlöpte berodde på informanternas svar och vilka följdfrågor som jag 

kunde ställa till dem. Hos fem av skolledarna tog intervjutillfället mellan 40-60 minuter 

förutom hos skolledare 5 där intervjun blev klar efter 20 minuter. Skolledare 5 fortsatte 

däremot att berätta om sig som skolledare, sin bakgrund och sin verksamhet efter det att 
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intervjun var slut. Samtalet som blev utanför själva intervjun med skolledare 5 finns inte 

nedskrivet eller inspelat och är därför inte med i resultatet.  

 

De inspelningar som gjordes under intervjuerna har transkriberats. Jag har försökt att 

transkribera så ordagrant som det framkom vid inspelningen. Det som ibland kan ha 

utelämnats i transkriberingen är ord som exempelvis eh, öh och vissa upprepningar av ord. 

Alla frågor som ställdes under intervjuerna skrevs ner och svaret från informanten skrevs ner 

under själva frågeställningen även mina egna ord som framkom i intervjuerna har 

nedtecknats. En del av de frågor som ställdes under intervjuerna var av liknande karaktär till 

exempel gällande individanpassningar och det stöd eleverna får. De svaren är redovisade i 

resultatet som individ anpassningar. Frågorna som ställdes om specialpedagogisk kompetens 

och elevhälsa har efter transkribering redovisats under behov av specialpedagogisk 

kompetens. I resultatdiskussionen kommer skolledarnas syn på likvärdig utbildning, 

individanpassad undervisning i form av stöd och specialpedagogik presenteras och kopplas 

samman med tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. På det sättet kan en beskrivning ta 

form om hur skolledare anser sig säkerställa att elever inom vuxenutbildningen får en 

likvärdig utbildning. Enligt den kvalitativa intervjustudiens ansats ska det empiriska 

materialet sammanställas och redovisas så det meningsbärande utsagorna från informanterna 

blir centralt i empirin (Fejes och Thornberg, 2009). Det empiriska materialet utifrån 

intervjuerna i denna studie har därför bearbetats så att det meningsbärande i informanternas 

livsvärld och beskrivningar tydligt ska framkomma.  

 

6.4 Etiska överväganden 

 

När urvalet av informanter var klar kontaktade jag dem via telefon. Att kontakta via 

telefonsamtal blev en mer personligt och jag kunde då informera dem om studiens syfte. Vid 

samtalet per telefon informerades skolledarna om att deltagandet var helt frivilligt, att jag som 

intervjuare själv arbetade inom vuxenutbildningen och de som informanter är helt anonyma i 

studien. Informanterna fick också veta att intervjuerna skulle spelas in, men att den 

informationen kommer att raderas och endast användas som ändamål för studien.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska de tilltänkta informanterna bli informerade om syftet med 

studien. Därtill ska informanterna som deltagare ta ställning till om de vill medverka i studien 
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eller inte. Av de 10 skolledare som kontaktades, var det 6 skolledare som sa ja till att delta i 

undersökningen. Vetenskapsrådet (2011) anger att det som forskaren måste ta i beaktning 

gällande de etiska övervägandena är: 

 

 Att de ger information om studiens syfte 

 Att informanterna ger sitt samtycke att medverka i studien 

 Att personerna i studien kan garanteras konfidentialitet 

 Att den information som samlats in om och från informanterna endast används i 

studien 

 

När jag kontaktade skolledarna informerades de om studiens syfte, att jag ville få en fördjupad 

bild av hur de säkerställer att elever inom vuxenutbildningen får en likvärdig utbildning. 

Samtliga informanter samtyckte att delta i studien efter det att de garanterats anonymitet i 

uppsatsen. I uppsatsen förekommer inte redovisning av namn på informanterna, inga namn på 

verksamheter inom vuxenutbildningen och heller inte någon specifik kommun. På det sättet 

har de etiska övervägandena om att garanteras konfidentialitet uppnåtts. Den information som 

samlats in om och från informanterna kommer att raderas och informanterna har även de fått 

den informationen. Vid min transkribering har inte skolledarna benämnts vid namn, utan fått 

benämningen skolledare 1 och så vidare.     

 

6.5 Reliabilitet och validitet 

 

Enligt Staffan Stukát (2005) är reliabilitet och validitet det som mäter en studies kvalitet, hur 

sanna och pålitliga resultaten är. Reliabilitet kan ses som ett mätinstrument där det är viktigt 

att använda verktyg som ger mer exakta tillförlitliga resultat. Om resultatet testas flera gånger 

blir reliabiliteten alltså tillförlitligheten större. Validitet innebär att man mäter det man säger 

sig mäta. För att få validitet i en kvalitativ undersökning måste exempelvis de frågor som 

ställs vid en intervju vara relevanta med studiens syfte (Stukát, 2005).  

 

Denscombe (2016) menar att tillförlitligheten i en kvalitativ studie inte är något helt enkelt att 

ta ställning till. Ofta är forskaren personligt involverad i sin studie menar han. Även Kvale 

och Brinkman (2009) anser att reliabiliteten är svårt att kontrollera vid en kvalitativ studie. De 

menar att hur empirin tolkas är olika från person till person. Då jag själv arbetar inom 
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vuxenutbildningen har jag redan en förförståelse för det studerade området. Jag är själv väl 

medveten om hur min arbetsplats fungerar utifrån styrdokument, individanpassning och att ge 

eleverna rätt till likvärdig utbildning. Det kan då innebära att jag har påverkat mina 

informanter och att frågorna vid intervjuerna kan vinklas utifrån mitt ställningstagande. För 

att höja reliabiliteten på min studie har jag i linje med det Denscombe (2016) anser stärker 

tillförlitligheten på en kvalitativ studie, försökt att så utförligt och detaljerat som möjligt 

redovisa alla delar i min uppsats. Denscombe (2016) menar att forskaren ska möjliggöra att 

forskningsprocessen kan granskas.  

 

En studies validitet ska säkerställa att de empiriska datan som samlats in är exakt och 

presenterats enligt god forskningspraxis (Denscombe, 2016). Intervjuerna finns också 

transkriberade och sparade vilket enligt Kvale och Brinkman (2009) innebär att en exakt 

utskrift ökar validiteten. Det har också funnits förutsättningar att återkomma till 

informanterna om behov har förelagts för att säkra tolkningen av det inspelade materialet. 

 

 

7. Resultat 

 

Det syfte jag har med min undersökning är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom 

vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. För att 

visa på skolledarnas säkerställning av en likvärdig utbildning kommer jag presentera resultatet 

av skolledarnas intervjusvar. Intervjusvaren är indelade under temana individanpassad 

undervisning, specialpedagogisk kompetens och likvärdig utbildning. 

 

7.1 Att få individanpassad undervisning 

 

För att få fram hur skolledarna arbetar med individanpassad undervisning blev grundfrågorna 

vid intervjuerna; Hur säkerställer ni att eleverna garanteras att undervisningen utgår från 

elevernas förutsättningar? Vilket stöd erbjuds och ges till eleverna om en elev har ökat behov 

av stöd?  I hur stor utsträckning ser du att lärarna utgår från elevernas behov och 

förutsättningar?  
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Vid intervjuerna med skolledarna framkommer att de i stort har samma uppfattning när de 

beskriver att vid kontakt med elever som har behov av stöd ska undervisningen struktureras 

och anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Det stöd som erbjuds enligt skolledarna 

är bland annat inläst material, extra handledningar och utökad studietid. Om det föreligger 

någon form av diagnos kan även kompensatoriskt material med högre kostnad för 

utbildningsanordnaren införskaffas. Gällande elever med läs- och skrivsvårigheter har 

utbildningsanordnare E en i personalen som kan undervisa enskilt med dessa elever. Hos alla 

utbildningsanordnare, utom en åligger det i första hand läraren att avgöra vilket stöd som 

eleven ska erbjudas. Hos utbildningsanordnare F ser verksamheten annorlunda ut än hos de 

andra anordnarna då utbildningsanordnare F har en verksamhet där det enbart är elever med 

läs- och skrivsvårigheter och särskilda svårigheter i matematik.  

 

Oavsett utbildningsanordnare anser de att de ger stöd till de elever som har ett behov av det 

även om eleverna inte har någon kartlagd diagnos. Flera av skolledarna säger också att en hel 

del av deras elever får en utökad studietid för att kunna uppnå kursmål och kunskapskrav. 

Utav de sex intervjuade skolledarna är det fyra som anger vilket stöd de ger eleverna när 

behov föreligger. Skolledare 3 och skolledare 4 exempelvis visar sig vara de 

utbildningsanordnare som informerar om att huvudman går in och bekostar kompensatoriskt 

material som innebär extra kostnader för sin verksamhet.  

 

Det är en ganska bra möjlighet, det är framförallt när man har en koncentrerad  

diagnos eller någon form av funktionshinder som där man har ett papper, det är  

bara då som kommunen kan gå med på att bekosta extra hjälpmedel eller extra  

individanpassning, men annars är det ju inom ramen för den individanpassningen  

vi måste göra, att digitalisera, att använda ljudböcker, extra tid med extra handledning.  

(Skolledare 4) 

 

Skolledare 1, 2 och 4 anser att en del av deras lärare brister i att kunna ge eleverna en 

individanpassad undervisning. Det i sin tur leder till att eleven i så fall missar att få den form 

av stöd som den enligt skollag och läroplan har rätt till anser skolledarna. Skolledare 2 anser 

därför att det är viktigt att lärarna kan öka sin kompetens för att bli bättre på att 

individanpassa och ge stöd. Det gör denne skolledares verksamhet genom att ha 

ämneskonferenser, ämnesplaneringar och att lyfta specifika elevärenden men även säkerställa 

deras kompetens genom kompetensutveckling. På så sätt får lärarna en ökad kunskap om hur 

de ska kunna arbeta individanpassat och stödja sina elever. 
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…där och att vi har en öppen dialog och har ett klimat där en lärare kan säga att  

jag fixar inte det här eller jag tycker att det här är svårt. Jag skulle vilja gå  

på den här utbildningen, så vi är extremt öppna för alla former av kompetensutveckling  

både gratis och det som kostar för att vi ska säkerställa det. (Skolledare 2) 

 

Skolledarna i studien poängterar att majoriteten av deras lärare arbetar aktivt för att 

individanpassa sin undervisning. Det framkommer att tre av de sex intervjuade skolledarna 

inte anser att alla lärare i deras verksamhet uppfyller kraven på individanpassning i sin 

undervisning och att flexibiliteten hos lärarna kan variera. Dessa tre skolledare anser att det är 

skolledarnas ansvar att se till att lärarna inom deras respektive verksamheter verkar för att 

utgå från elevernas behov, förutsättningar och tidigare erfarenheter. Informanterna anser att 

det behövs uppföljningar av eleverna och deras resultat. Skolledare 2 för fram i sitt svar att de 

utgår från hur många F en elev får i betyg eller hur många elever som har avbrutit sina studier. 

Utifrån det arbetar den utbildningsanordnaren med vad som i så fall brister för att eleven ska 

kunna fullfölja sina studier.  

 

Skolledaren hos utbildningsanordnare F menar att deras individanpassning alltid är flexibel. 

En förutsättning i deras verksamhet är att personalen ska arbeta individanpassat. Skolledare 6 

förtydligar att deras verksamhet bygger på att ge extra stöd för sina elever. Eleverna hos 

utbildningsanordnare F har stora svårigheter med sig när de börjar sin utbildning och därför 

blir undervisningen alltid anpassad efter elevens behov anser Skolledare 6. 

 

Allt vi gör är stöd, det som våra elever, de kommer hit för att de har behov  

av stöd, både inom särskolan och de specialpedagogiska kurser vi möter upp dem  

med läs- och skrivsvårigheter och så. (Skolledare 6) 

 

En av skolledarna ser att yrkeserfarenhet hos lärare är till fördel när det kommer till 

individanpassning och menar att lärare som exempelvis har arbetat i 10 år har mer kompetens 

för att individanpassa. Kompetensen får läraren genom utbildning och yrkeserfarenhet.  

 

Sen tror jag att man får en viss erfarenhet om man har jobbat som lärare i 5-10 år  

så kan du känna igen att ok, det här är nått liknande det som hände förra månaden  

och då jag testar det här. (Skolledare 2) 
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Det framkommer vid intervjuerna att man ser att de lärare som har en lärarutbildning har 

bättre förutsättningar gällande individanpassning än lärare som inte är utbildade pedagoger. 

Erfarenhet och utbildning är då enligt dem viktigt för att tillgodose en elevs behov av stöd och 

anpassad undervisning vilket då kan kopplas till kunskap om de yttre ramarna; läroplan och 

skollag.   

 

Jag skulle vilja säga att de som faktiskt har gjort lärarutbildningen har lite  

mer koll på vad det finns för metoder och sätt att nå fram, men vi har nog ändå vart  

ganska så framgångsrika i att hitta bra lärare även om man inte har pedagogiskutbildning  

så är de bra människor. (Skolledare 4) 

 

En individanpassad undervisning är inte alltid garanterad visar informanterna i sina svar. 

Eleven får inte alltid en anpassning och stöd som utgår från deras förutsättningar och det kan 

enligt några av skolledarna bero på brist i kommunikationen vilket återkommer i flera av 

intervjuerna.  

 

…att, hm, eleven inte har fått förutsättningar fast det vet vi ju inte riktigt då måste vi ju, då måste 

jag prata med den läraren i fråga, men jag kan följa upp  

det genom resultat sådana där hårda fakta. (Skolledare 2) 

 

Skolledarna anser att dialogen mellan dem som är verksamma hos de respektive 

utbildningsanordnarna och eleverna är ett första steg till att kunna utgå från elevernas 

förmågor och förutsättningar. Finns ingen kommunikation blir det svårt för lärarna att 

individanpassa med hjälp av rätt stöd och material. Skolledarna menar att det även är elevens 

ansvar att kommunicera vilka behov de har med läraren. 

 

Det är ju vuxna elever som gör att det även om de har svårigheter så är de ju vuxna i den 

bemärkelsen att de har sökt aktivt hit och vet mycket genom livet  

och är kanske 25-26 år. Därför är det en tvåvägskommunikation det här med att säkerställa att 

eleven får det han eller hon vill ha eller behöver. Det ligger ju  

faktiskt på eleven att ta upp om man tycker att man inte får det man behöver… (Skolledare 6) 

 

De sex intervjuade skolledarna beskriver vikten av kommunikation mellan 

skolledare/lärare/personal och eleven både vid det första mötet men även under resterande 

utbildningstid. Förutom kommunikation anser skolledarna att de individuella studieplanerna 

blir viktiga dokument för att kunna individanpassa. De individuella studieplanerna är något 
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som de sex skolledarna säger sig ha som åläggande från sin huvudman när eleverna börjar sin 

utbildning.  

 

Det gäller då att våga ta upp sina problem så att man inom den här utbildningen kan göras så bra 

som man kan utifrån förutsättningarna det är många som kommer ut ur  

garderoben och aldrig tidigare har sagt någonting men som nu säger att du har ju förstått att de har 

problem eller de har ju märkt nu vad det är som vart problem och  

då är det ju allt från läs- och skrivsvårigheter eller några andra diagnoser som man fått klart senare 

i livet. (Skolledare 3) 

 

Sammanfattningsvis visar informanternas svar att de stödjer sina elever genom 

kompensatoriskt material, mer handledningstid och ökad studietid. Genom det stödet blir 

elevernas undervisning individanpassad. Att ha kompetenta lärare som har förmågan att 

individanpassa anses viktigt men det framkommer att alla lärare inte är flexibla i sitt 

bemötande mot eleverna. Här framkommer en brist gällande individanpassningen som 

skolledarna anser att möten och kompetensutveckling kan hjälpa till att öka lärarnas 

flexibilitet. Förutom kompetens är också erfarenhet och utbildning något som skolledarna tar 

upp som bra för att kunna individanpassa. Skolledare 6 är den enda skolledaren som menar att 

alla deras lärare har kompetensen för att individanpassa. Vikten av kommunikation är något 

som skolledarna påvisar är betydande för elevernas möjlighet till rätt stöd och 

individanpassning. Kommunikationen anser informanterna kan brista men det är elevens 

ansvar att öppna upp för en kommunikation och vara den som förmedlar ett behov av stöd. 

 

7.2 Behov av specialpedagogisk kompetens 

 

Informanterna fick frågor om behovet av specialpedagogisk kompetens och ifall de hade 

specialpedagog och/eller speciallärare på plats i verksamheten. Här kom också frågan om 

behov av elevhälsa upp.  

 

Samtliga skolledare ser att det föreligger ett behov av specialpedagogisk kompetens. De anser 

att detta är en förutsättning för att kunna stötta och hjälpa elever som har svårigheter. Dock 

framkommer att det är endast en utbildningsanordnare som har anställt personer med 

specialpedagogisk kompetens och som finns tillgängliga för alla sina elever. För närvarande 

är det skolledare 6 som har specialpedagoger och speciallärare anställda i sin verksamhet. 
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Detta beror på att den utbildningsanordnare som skolledare 6 är verksam hos har en inriktning 

mot elever i behov av stöd.  

  

Det är det enda vi har. Alla lärare är detta. Dels att man har kännedomen om svårigheterna, dels 

att man har kännedom och kunskap om målgrupperna, för  

det är ju lite speciellt. Det måste vi ha. (Skolledare 6) 

 

Det finns hos en av de andra skolledarna dock en speciallärare anställd men i stort sett enbart 

för de elever som har en diagnos och då är dessa elever inskrivna i en speciell grupp som 

denna speciallärare är ansvarig för. Övriga elever hos denna anordnare (utbildningsanordnare 

B) har inte lika stor möjlighet att få tillgång till stöd från specialläraren utan det överlåts till 

elevens lärare att hjälpa och stötta eleven i sin utbildning. Intressant är att en skolledare verkar 

sakna kunskap om speciallärarens och specialpedagogens roll. Skolledaren menar att en 

specialpedagog eller speciallärare skulle kunna fylla en tjänst men hen tror inte att eleverna 

skulle vända sig till den eller de personerna. Hen nämner inte i vilken utsträckning lärarna 

skulle kunna ha nytta av en specialpedagog eller speciallärare. 

 

Jaa, asså visst skulle man kunna fylla en tjänst, fylla någons tid med arbetsuppgifter  

även på en skola av vår storlek. Det tror jag faktiskt man skulle, sen om det är reella  

ärenden eller bara gör saker för att man finns till hands det kan jag inte riktigt  

svara på, för samtidigt med vuxenstuderande vill ju många vara här så lite som möjligt  

så det är inte säkert att folk skulle ta det erbjudandet även om det skulle finnas, för att  

man har annat att göra. (Skolledare 3) 

 

I kontrast till ovanstående citat menar en av de andra skolledarna i stället att en 

specialpedagog eller speciallärare kan vara bra att ha i sin verksamhet på grund av att eleverna 

inte är i verksamheten så många timmar i veckan. Skolledare 4 anser att en specialpedagog i 

så fall lättare kan stödja de elever som sällan är i skolan. 

 

Absolut […]eftersom man träffar eleverna så lite så måste man ju som  

specialpedagog så tror jag att man har verktyg att direkt hitta eller se mönster  

att här behöver vi lägga lite krut eller här skulle vi behöva göra en insats.  

(Skolledare 4) 

 

En skolledare beskriver behovet av specialpedagogisk kompetens som att det är viktigt just 

för elevernas utveckling. 
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Jag tycker definitivt när det gäller specialpedagoger för att utveckla de individer  

som är just i behov av särskild hjälp och då kunna stärka där de har stora brister. 

(Skolledare 5) 

 

De sex skolledarna ser ett behov av att specialpedagogisk kompetens är nödvändig men det 

framkommer även att denna kompetens kan komma att användas olika hos olika 

utbildningsanordnare. Skolledarna anger specifikt specialpedagoger som en resurs att använda 

för att stödja eleverna och se vilka behov som föreligger.  

 

Skolledarna anser att det hos dem finns behov av en elevhälsa. Det behovet består av att de 

idag inte har en elevhälsa där specialpedagog, speciallärare, kurator och psykolog kan 

förekomma anser de. En elevhälsa kan enligt dem i så fall vara tillgänglig för elever som 

behöver mer stöd än andra elever. Däremot anser inte skolledarna att de har ett behov av en 

elevhälsa där även skolsköterska och skolläkare finns tillgängliga eftersom deras elever går 

hos sin vårdcentral i stället enligt skolledarna. Ingen av utbildningsanordnarna har krav på sig 

från huvudman att de ska tillhandahålla en elevhälsa. Skolledare 4 menar att det i stället finns 

krav på att de som utbildningsanordnare ska värna om allas välmående men att det skulle 

underlättas av att ha en elevhälsa. 

 

Det tror jag i grund och botten är det enklare att jobba med vuxna eftersom  

de vet vad de behöver för att lära sig saker, men samtidigt är det ju också att man  

tidigare misslyckats med skolan, de kanske har bagage så självklart tror jag att det  

finns ett stort behov av elevhälsa, kanske på ett annat sätt än på gymnasiet  

där det kanske är kopplat till att bli vuxen. (Skolledare 4) 

 

Skolledare 3 uttrycker att hen dock inte upplever att deras elever skulle utnyttja möjligheten 

att få stöd från en elevhälsa. De ser sig inte heller i nuläget ha behov av exempelvis en 

specialpedagog eller elevhälsa. Skolledare 3 förtydligar att om de skulle ha en specialpedagog 

skulle den kunna ägna sig åt specifika elevärenden. Hos skolledare 6 ser man ett behov av en 

elevhälsa där kuratorer och beteendevetare kan stödja eleverna i form av att vara 

samtalspartners. Att specialpedagogisk kompetens och elevhälsa bör finnas inom 

vuxenutbildningen anser skolledarna men de menar att det åligger huvudman att kräva det av 

utbildningsanordnarna för att man ska ha det i sin verksamhet.  
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Sammanfattningsvis visar informanterna att specialpedagogisk kompetens och elevhälsa är 

något som det finns ett behov utav för att eleverna ska få ökade möjligheter till att fullfölja sin 

utbildning. Det visar sig dock att skolledarna ändå inte har specialpedagoger eller 

speciallärare för sin verksamhet förutom skolledare 6. Skolledare 6 har specialpedagoger och 

speciallärare för sina elever. Ingen av utbildningsanordnarna har en elevhälsa och det finns 

lite olika syn på vad specialpedagog och elevhälsa skulle ha för funktion. De anser också att 

det är huvudman som ska kräva specialpedagoger och elevhälsa av utbildningsanordnarna för 

att de professionerna ska finnas i deras verksamheter. 

 

7.3 Likvärdig utbildning 

 

Skolledarna fick frågan om hur de definierar begreppet likvärdig utbildning och deras svar 

presenteras i detta avsnitt. 

 

Av de sex skolledare som intervjuades framkom det sex olika definitioner av begreppet 

likvärdig utbildning. Det som ändå framkommer i deras definition är att de anser att elever 

ska ha möjlighet till att få hjälp och stöd för att kunna uppfylla kursmål och kunskapskrav. 

 

Det som jag känner med likvärdig utbildning är att alla elever har rätten att  

få en en likvärdig utbildning, det ska inte behandlas på olika sätt utan alla  

elever ska ha en sån utbildning. Så tror jag att jag skulle definiera det, sen är  

det ju så med att jag tänker det ligger mycket på läraren att genomföra sin  

pedagogik i klassrummet likvärdigt. (Skolledare 1) 

 

Skolledare 4 och skolledare 5 är de som i sin definition inte tar upp att likvärdig utbildning 

handlar om att utgå från elevernas förutsättningar. De menar att likvärdig utbildning kan 

betyda att elever ska kunna få hjälp och stöd men inte nödvändigtvis. Skolledare 5 har en 

definition av likvärdig utbildning där hen menar att det handlar om att jämföra sig med andra 

utbildningar.  

 

När de kommer som nya får de betalt i att gå en utbildning. Så vilken  

utbildning vi ska jämföra oss med, det vet jag inte. Vi följer regelverket, vi har  

skolverket och vi har vår läroplan. Det går inte att jämföra med gymnasiala  

utbildningar eller högskoleutbildningar. Det är en förutsättning att alla elever  

få det den behöver. Ska man gå på den här skolan har vi som krav att då ska  
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man studera. Det finns andra skolor som inte är så noga med kraven, det är inte så  

viktigt, alla kanske inte följer samma bedömningar. Vi tror att vi ger våra elever den  

hjälp och den kunskap de behöver (Skolledare 5). 

 

Något som skolledare 1 beskriver när det gäller hens verksamhet är att läraren ska genomföra 

sin pedagogik i klassrummet likvärdigt. Läraren ska inte ha förutfattade meningar om sina 

elever utan se elevens förutsättningar som det centrala. För att alla inom en 

utbildningsanordnare ska arbeta utifrån elevens förutsättningar måste det enligt flera av 

skolledarna finnas en samsyn om vad likvärdig utbildning är för något. Skolledare 4 säger sig 

arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv där likvärdighet och jämlikhet är viktigt vid 

undervisning av vuxna. Likvärdigheten och jämlikheten innebär enligt skolledare 4 att lärarna 

ska bemöta eleven likvärdigt oavsett vilken bakgrund, kön, religion eller etnicitet eleven har. 

När det finns ett antal utbildningsanordnare inom en kommun kan också synen på likvärdighet 

se olika ut från anordnare till anordnare vilket kan leda till svårigheter för eleverna som är 

inskrivna. Vid intervjuerna framkommer att i några av kommunerna kan en elev ha sina 

kurser hos olika utbildningsanordnare. Exempelvis kan en och samma elev läsa svenska 1 hos 

en anordnare och samhällskunskap hos en annan anordnare. Vilken hjälp och stöd eleven får 

hos de olika anordnarna kan då troligtvis skilja sig och det blir i så fall svårigheter gällande 

likvärdigheten anser skolledare 3. Skolledare 3 är också den enda av skolledarna som aktivt 

tar upp och pekar på att hen anser det vara elevens ansvar över hur slutresultatet blir när 

utbildningen är klar. Inte lärarens ansvar. 

 

Skolledare 6 är en av två skolledare som i sin definition av likvärdig utbildning tar upp ett 

problem vid utformandet av en likvärdig utbildning. Definitionen av likvärdig utbildning hos 

olika utbildningsanordnare är, att utbildningsanordnarna har olika syn vid bedömning och på 

bedömningskriterierna. Det innebär då att likvärdigheten brister.  

 

Ett problemområde som har varit är bedömning. Där man ofta pratar om att det finns en risk att 

likvärdigheten brister, att det kan vara olika bedömningskriterier  

både mellan lärare och hos olika anordnare och det är ju jätteallvarligt. (Skolledare 6) 

 

När det vidare gäller skolledare 4:s definition av likvärdig utbildning berättar hen att 

styrdokumenten är viktiga som ramar för verksamheten men även de ledord som hens 

verksamhet utformat. Ledorden är; kraft, mod och passion. Dessa ledord är samma oavsett var 

i landet denna utbildningsanordnare har sin verksamhet. Ledorden ska enligt skolledare 4 
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hjälpa till att styra skolledaren och lärarna mot en likvärdig utbildning. Styrdokumenten blir 

viktiga att förstå för att lärarna ska bedöma likvärdigt och med det öka likvärdigheten anser 

skolledare 4. 

 

Vi förutom det som skolverkets styrdokument som vi måste förhålla oss till  

vid likvärdig utbildning jobbar just vår koncern efter just ledord. De har tre stycken  

ledord: kraft, mod och passion. De jobbar väldigt mycket med att utbildningen ska  

vara på lika villkor och likvärdig utbildning för alla genom de här ledorden. (Skolledare 4) 

 

På samma sätt som skolledare 4 anser om styrdokumentens betydelse, anger skolledare 2 i sin 

definition av begreppet likvärdig utbildning att den styrs utav skollagens och läroplanens 

riktlinjer. 

 

Då skulle jag vilka citera skollagen. Åh det kan jag inte just nu utan att gå in och titta i  

den, men likvärdig utbildning, det är ju inte att den ska vara lika överallt utan  

eleverna ska få förutsättningar så att de kan eh klara utbildningen. (Skolledare 2) 

 

Skolledare 2 och skolledare 4 är alltså de i studien som påpekar styrdokumentens betydelse 

vid definitionen av begreppet likvärdig utbildning.  

 

Sammanfattningsvis påvisas i detta avsnitt att skolledarna till stor del anser att likvärdig 

utbildning innebär att eleverna ska få sina behov uppfyllda för sin utbildning. En avvikande 

definition som framkom var att likvärdig utbildning innebär att jämföra sig med andra 

utbildningar. Vad likvärdig utbildning är kan skilja sig mellan olika utbildningsanordnare när 

det gäller bedömning.  Styrdokumentens betydelse när det gäller att ge eleverna en likvärdig 

utbildning är också något som vissa skolledare anser är viktigt. Styrdokumenten är ramar för 

vad utbildningsanordnarna måste utgå ifrån och eftersom det står i skollagen måste de se till 

att utbildningen är likvärdig. Det framkommer att det behövs en samsyn om vad likvärdig 

utbildning innebär men att i nuläget inte finns det. 

 

8. Diskussion 

 

Det syfte jag har med min undersökning är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom 

vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. I detta 

kapitel kommer metoddiskussion att presenteras. Resultatdiskussionen utgår från temana 



  Elaine Palfelt 

36 

 

individanpassad undervisning, specialpedagogisk kompetens och likvärdig utbildning. 

Informanternas svar kommer här att analyseras utifrån tidigare forskning och det teoretiska 

perspektivet. Sist kommer också vuxenutbildningen i belysning av denna studie att diskuteras 

och studiens värde för kunskapsutveckling inom specialpedagogiska området. 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

I studien intervjuades 6 skolledare men det var 10 skolledare som kontaktades från början, 4 

skolledare tackade alltså nej till att medverka i studien. Jag anser att dessa 6 skolledare gav 

tillräcklig information för att jag skulle kunna fortsätta min studie och få ett resultat att 

analysera. Denna studie grundar sig på kvalitativ intervjustudie som metodansats. Därför 

valde jag att använda mig av halvstrukturerade intervjuer som underlag för min empiri. Varför 

var halvstrukturerade intervjuer den bästa metoden för att kunna genomföra denna studie? 

Svaret blir då att intentionen med undersökningen är att få en fördjupad bild av hur skolledare 

inom vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. 

Metoderna att göra enkäter eller att observera hade inte varit optimala för att få fram själva 

beskrivningen från skolledarna. Visserligen skulle enkäter ha kunnat utformas som ett 

underlag till att se vilket/vilka stöd eleverna har möjlighet att få hos en utbildningsanordnare 

men det hade varit svårt att få fram skolledarnas egen beskrivning om sin verksamhet. Hade 

jag använt mig av observationer, hade det blivit min upplevelse och beskrivning om elevernas 

förutsättningar i klassrummet vilket inte heller var intentionen med studien.  

 

Anledningen till att skolledarna blev informanter är för att de har det yttersta ansvaret för sin 

verksamhet och för att säkerställa att eleverna får rätt stöd och möjlighet till en likvärdig 

utbildning. Lärarnas roll hos en utbildningsanordnare kan således direkt kopplas till 

skolledaren och det är skolledarens ansvar att se till att lärarna har den kompetens och den 

flexibilitet som behövs för att säkerställa en likvärdig utbildning. Alla intervjuer gjordes 

fysiskt på plats hos skolledarna för att få en så bra interaktion som möjligt. Om intervjuerna 

hade skett via exempelvis skype, anser jag att möjligheten till bra interaktion med 

informanterna gått förlorad. Den förförståelse jag gick in med i studien har jag inte delgett 

mina informanter de har dock informerats om att jag arbetar inom vuxenutbildningen. Den 

informationen delgav jag dem för att öka reliabiliteten och validiteten vid intervjuerna. Jag 

gick in i intervjusektionerna med att inte försöka påverka informanternas svar.  
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8.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen är indelad i teman; individanpassad undervisning, specialpedagogisk 

kompetens och likvärdig utbildning. De teman som resultatdiskussionen är indelad i är samma 

som i resultatet för att på så sätt få en tydlig koppling mellan resultat och diskussion. 

Kunskapsutveckling inom det specialpedagogiska området presenteras sist i avsnittet. 

 

8.2.1 Individanpassad undervisning 

 

Hos de respektive skolledarna finns olika former av stöd och hjälp som de erbjuder. Resultatet 

visar att det lärarna gör för att individanpassa undervisningen är att ge eleverna 

kompensatoriskt material, mer handledningstid och ökad studietid. Individanpassning ger i så 

fall eleverna större möjlighet att klara sina studier som vuxen. Enligt Thång och Littke (2015) 

är syftet med vuxenutbildningen att eleverna ges större möjlighet till att en plats på 

arbetsmarknaden. För att komma dit behöver därför utbildningsanordnarna inom 

vuxenutbildningen arbeta aktivt med att stödja och hjälpa sina elever.  

 

Det är enbart elever med diagnoser som verkar få tillgång till kompensatoriskt material med 

merkostnader. Vad som erbjuds kan i så fall skilja sig mellan de olika utbildningsanordnarna. 

Johansson (2011) tar i sin avhandling upp att vilket stöd elever får beror på vilket 

handlingsutrymme lärarna har för att ta beslut om hur undervisningen ska anpassas. Här 

menar också Berg (2003) att det är en skolas handlingsutrymme som sätter gränser eller 

öppnar upp möjligheter för eleverna. En problematik som kom upp vid intervjuerna var att det 

inte alltid framkommer att en elev har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Anledningen 

är att eleven inte förmedlar detta till läraren eller skolledaren. Det är en skolledare som anser 

att det i första hand ligger på eleven att faktiskt förmedla till anordnaren om svårigheter 

föreligger.  

 

Studien visar på att även den individuella studieplanen ligger till grund inför en 

individanpassning. Den individuella studieplanen menar skolledarna att de är ålagda från 

huvudman att upprätta för alla sina elever vilket underlättar arbetet för lärarna att göra 

individanpassningar. Den individuella studieplanen kan enligt From och Holmgren (2005) 

sedan tillgodose de vuxna elevernas behov. Studieplanerna är något som 
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utbildningsanordnarna ska utgå ifrån under elevens utbildningstid menar From och Holmgren 

(2005). Det här innebär i så fall att skolledarnas verksamhet har en form av individanpassning 

i och med att de upprättar individuella studieplaner. 

  

I resultatet framkommer att det finns brist i kompetensen i form av inflexibilitet gällande 

individanpassning hos en del av lärarna. Bristen ligger i att de lärarna inte är tillräckligt 

flexibla för att kunna individanpassa sin undervisning. För att ha tillräckligt med kompetens 

för individanpassning anses erfarenhet och utbildning vara en förutsättning. Om läraren inte 

har den flexibilitet och kompetens där vissa av skolledarna i studien ansåg att det var en brist 

inom sin verksamhet hur ska då eleverna ges större möjlighet till att få en plats på 

arbetsmarknaden? Fejes et al. (2016) påvisar att undervisningen måste utvecklas och mer utgå 

från elevernas behov och förmågor för att det ska vara möjligt att kunna bli ansvarsfulla 

samhällsmedborgare. I så fall innebär det att vikten av skolutveckling är stor. Ett av 

specialpedagogens uppdrag är organisations- och skolutveckling. Utbildningsanordnarna i 

min studie angav enbart den specialpedagogiska kompetensen när det gällde elever. Ingen av 

dem nämnde ens den specialpedagogiska kompetensen när det gällde att exempelvis stödja 

lärarna för att bli mer kompetenta i arbete med eleverna. Enligt tidigare forskning visas det på 

att det yttersta ansvaret ligger på utbildningsanordnaren där skolledaren är den som i första 

hand ska se till att läraren har kompetensen att stötta eleven för att nå kursmål och 

kunskapskrav. Det är skolledarens ansvar att se till att lärarna har den kompetensen och ska 

leda sin personal i rätt riktning. En av skolledarna menar att det ligger på läraren att förmedla 

om denne anser att den inte har rätt kompetens för att stödja sina elever. Fejes et al. (2016) 

anser att beroende på hur eleverna lyckas i sin utbildning är om lärarna har kompetensen att 

individanpassa undervisningen. Det skulle innebära att om skolledaren inte ansvarar för att 

dennes lärare får rätt kompetensutveckling leder till brist på att kunna individanpassa sin 

undervisning. 

 

Studien visar vikten av att säkerställa kompetensen hos lärare genom kompetensutveckling 

vilket då Håkansson (2007) styrker genom att mena på att det läggs ett stort ansvar på lärarnas 

kompetens för att kunna individanpassa undervisningen och ge rätt hjälp och stöd till 

eleverna. Det Håkansson (2007) förmedlar är att lärare anser att det är svårt att vara så pass 

flexibla som de behöver för att kunna individanpassa sin undervisning. Därför är det viktigt 

att utveckla kompetensen hos lärarna så att dessa har möjlighet att kunna tillgodose den 

enskilde elevens behov menar Johansson (2011) och att det är skolledningen som skapar 
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lärarens förutsättningar för detta. I frirumstoerin skriver Berg (2003) om det 

handlingsutrymme skolledarna har innanför ramarna för skollag och läroplan kan leda till att 

de satsar på skol- och organisationsutveckling. Inom en verksamhets frirum är det upp till 

skolledningen att se till att lärarna får den kompetensutveckling som behövs för att 

individanpassa undervisningen.  

 

Att individanpassa undervisningen anser Gardner (2011) och Emerick-Brown (2013) gör så 

att en elev blir mer motiverade vilket skapar bättre förutsättningar för eleven att nå målen i sin 

utbildning. Anpassningen ska utgå från elevens förutsättningar. I så fall skulle det betyda att 

de lärare som enligt skolledarna inte är tillräckligt flexibla skulle frångå det som forskning 

anser om individanpassningens fördelar. Brist på kompetens hos läraren kan vara en orsak till 

att flexibiliteten saknas tror skolledarna. 

 

8.2.2 Behov av specialpedagogisk kompetens  

 

Studien visar att det finns ett behov av specialpedagogisk kompetens i verksamheterna. I 

resultatet framkommer att det bara är en av skolledarna som har sådan personal anställd och 

som är tillgänglig för alla sina elever. Det finns en medvetenhet om det ansvar de som 

utbildningsanordnare har för sina elever att se till att eleverna får det stöd de har behov av för 

att uppnå målen. Huvudman är den som kan kräva specialpedagog eller elevhälsa hos 

utbildningsanordnarna. Det finns idag inte något som helst krav på elevhälsa för vuxna men 

för grundskola och gymnasium är det ett krav. Har vuxna då inte behov av specialpedagog 

eller speciallärare? I studien framkommer att de sex skolledarna anser att vuxna visst har ett 

behov av specialpedagog eller speciallärare men att det idag inte finns krav på det från 

huvudman. Det här visar på det som Berg (2003) skriver om de yttre och inre gränserna. De 

yttre gränserna som huvudman och styrdokument står för behöver kräva specialpedagog eller 

elevhälsa annars anordnar man det inte. Det är alltså upp till det frirum och den 

handlingsfrihet som Berg (2003) beskriver ifall de intervjuade skolledarna ser till att 

specialpedagogisk kompetens finns hos dem eller inte.  

 

Enligt mina resultat finns behov av specialpedagogisk kompetens men varför ser inte 

skolledarna fördelen i att anställa en sådan personal? Finns behovet så bör detta åtgärdas och 

enligt styrdokumenten får huvudmän och även utbildningsanordnare uppfylla behovet av en 
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elevhälsa men detta kommer nog inte att ske om inte huvudman kräver det av sina anordnare. 

Om en elevhälsa skulle finnas inom vuxenutbildningen där specialpedagog och kuratorer 

fanns hade det varit en stor fördel för att säkerställa en likvärdig utbildning. Studien visar att 

behovet finns och att skolledarna vill verka för att säkerställa en likvärdig utbildning. Då 

vuxna elever har så olika bakgrund och olika förutsättningar måste vuxenutbildningen ha ett 

stort fokus på att vara individanpassad. Gällande behovet av specialpedagogik inom 

vuxenutbildningen så beskrivs det som att det finns behov men det är inget man lägger energi 

på. Att verka för elevernas bästa är precis det som en av skolledarna uttrycker är ett krav. 

Enligt Hashim och Othman (2006) måste man inom vuxenutbildningen idag förstå att oavsett 

vilken bakgrund du har ska inga hinder förekomma för eleverna när de studerar. Bristen blir 

därför tydlig hos de skolledare jag har intervjuat när de beskriver att de har elever i behov av 

stöd och ett behov av specialpedagogik. Det skulle vara bra för lärarna och eleverna att kunna 

få stöd från en specialpedagog för att bättre säkerställa att eleven får en likvärdig utbildning.  

 

8.2.3 Likvärdig utbildning 

 

I studien framkommer att synen på likvärdig utbildning innebär att eleverna ska få en 

undervisning som utgår från deras förutsättningar. Resultatet visar att det finns vissa 

skillnader i förståelsen av vad likvärdig utbildning betyder. En skillnad som framkom var att 

en informant ansåg att det handlade om att jämföra sina utbildningar med andras utbildningar. 

Det betonas i studien styrdokumenten betydelse som anses vara viktigt att utgå ifrån vid 

likvärdig utbildning. Förståelsen för vad likvärdig utbildning är, kan alltså variera något. 

Enligt Berg (2003) kan det i så fall innebära att hur utbildningsanordnarnas skolkultur styr 

tolkningen, faktiskt verifierar varför skolledarna har olika definitioner av begreppet likvärdig 

utbildning. Detta menar Johansson (2011) ställer stora krav på de utbildningsanordnare som 

verkar inom vuxenutbildningen att arbeta för en samsyn av likvärdig utbildning. Även om 

resultatet visar att synen på likvärdig utbildning kan vara olika anser skolledarna att det 

faktiskt ändå handlar om att ge eleven stöd och förutsättningar att klara sina studier. Englund 

och Quennerstedt (2008) menar att det är beroende på hur begreppet likvärdig utbildning 

tolkas som leder till ifall undervisningen faktiskt utgår ifrån elevernas förutsättningar och 

behov. Det innebär i att beroende på hos vilken utbildningsanordnare en elev studerar blir 

möjligheten till en likvärdig utbildning olika.  

 

Den likvärdiga utbildningen säkerställs enligt denna studie genom att skolledare och lärare 

har samtal om och med elever, ger kompensatoriskt stöd när det behövs och att i flera av 

fallen ger de eleverna mer tid på sin utbildning. Det krävs då enligt Hashim och Othman 

(2006) en förståelse för elevernas olika förutsättningar för att uppfylla det behov av stöd en 

elev kan ha. Om inte den förståelsen finns kan det innebära att den likvärdiga utbildningen får 

stora brister. Likaså påpekar Thång och Littke (2015) att ansvaret i första hand ska ligga på 
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lärarna och utbildningsanordnarna. Jakobsson (2007) anser att den pedagogik som används 

vid undervisning av vuxna behöver vara anpassad efter elevernas tidigare kunskaper och 

förutsättningar. Resultatet visar att ansvaret för att klara sin utbildning anses ligga på eleven 

och inte läraren vilket då går emot det som Thång och Littke (2015) i sin rapport påvisar att 

förhållandet ska vara tvärtom. Det ska inte vara eleven som bär ansvaret för att uppnå en 

fullgod utbildning, utan det ansvaret är då lärarens. Följden av att lägga ansvaret på eleven 

skulle kunna bli att undervisningen inte anpassas efter elevernas tidigare kunskaper och 

förutsättningar hos den utbildningsanordnaren. 

 

Resultatet pekar på styrdokumentens vikt när det gäller att ge eleverna en likvärdig 

utbildning. Styrdokumenten är ramar för vad utbildningsanordnarna måste utgå ifrån och att 

eftersom det i skollagen står att utbildningen ska utformas likvärdig. Det är enligt Berg (2003) 

förhållandet mellan styrdokumenten och utbildningsanordnarens tolkning av hur frirummet 

kan användas i relation till styrdokumenten som påverkar om utbildningen är likvärdig för 

eleverna. Bhola (1999) anser att utgå från styrdokumenten i så fall är en förutsättning för att 

kunna anpassa utbildningen efter den enskilde individen. Lärarnas tolkning av 

styrdokumenten kan leda till brist på likvärdighet om förståelsen för bedömningskriterierna är 

olika. Eftersom skolledarna har det yttersta ansvaret är det också de som behöver se till att 

förståelsen för exempelvis bedömning inte skiljer sig mellan lärarna. Det här skulle då 

innebära att den beskrivning som skolledarna ger om att säkerställa en likvärdig utbildning 

visar på att det finns brister och att man är medveten om detta.  

 

På grund av lärarnas förhållningssätt till sina elever blir det stöd en elev kan få olika från 

lärare till lärare. En lärare kan vara väldigt flexibel i sitt arbete med eleverna och utgår från 

elevens förmåga och olikhet medan en annan lärare är mer statisk i sitt sätt att undervisa eller 

examinera en elev, vilket en av skolledarna påpekar. En anledning till olika syn vid 

bedömning är enligt Berg (2003) den kultur som finns hos en utbildningsanordnare och där 

tolkning och förståelse om relationen mellan de yttre och inre ramarna sätts upp av 

skolledningen.  Om skillnad av tolkning och förståelse av de yttre ramarna finns innebär det 

att stöd till elever i behov kanske uteblir och därmed utgår också möjligheten till en likvärdig 

utbildning. 

 

Kan jag utifrån studiens resultat säga att vuxenutbildningen är likvärdig för alla elever? Mitt 

svar blir nej eftersom studien visar att det finns en del skillnader mellan 
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utbildningsanordnarna. Både vad gäller definitionen av likvärdig utbildning och i vilken 

utsträckning som man anser att eleverna har behov av stöd. Om det heller inte finns 

specialpedagogiskt stöd inom vuxenutbildningen så anser jag det vara en stor brist för att 

säkerställa likvärdig utbildning för vuxna.  Vuxenutbildningen är en skolform som har flera 

olika inriktningar såsom SFI, särvux, grund- och gymnasieutbildningar. Det här ställer stora 

krav på kommun som huvudman för att skapa en hållbar utbildning för ett livslångt lärande 

och en ökad möjlighet att komma in på arbetsmarknaden (Thång & Littke, 2015). Enligt min 

uppfattning är det utbildningsanordnarens ansvar att de vuxna elevernas studier och 

undervisningssituationer ska skapas efter elevernas förmågor och behov. En likvärdig 

utbildning kan gynna samhället i stort eftersom det blir fler elever som kan komma in på 

arbetsmarknaden. Lärarna ska först utgå från styrdokument såsom skollag och läroplan men 

sen åligger det läraren att vara flexibel och utforma sin undervisning individanpassat. Det 

handlingsutrymmet läraren har beror många gånger på utbildningsanordnarens organisatoriska 

förväntningar (Berg, 2003). Idag finns ett ökat behov av att lärare utgår från elevernas 

förmågor, behov, tidigare erfarenheter och kunskaper. Den likvärdiga utbildningen ställer 

krav på lärare att de ska kunna möta eleverna på elevernas villkor. Vilka möjligheter lärarna 

har att göra det ligger på hur utbildningsanordnaren tolkar begreppet likvärdig utbildning.  

 

Problemet att skapa en likvärdig utbildning för vuxna är att skolledarna som är ansvariga för 

sin verksamhet har olika bakgrund och det är inte heller säkert att de gått en rektorsutbildning. 

Av de skolledare som är med i denna studie började en av dem som egen företagare. När 

företaget inte gick bra blev hen en utbildningsanordnare som säljer sin tjänst till kommunen. 

Jag anser att det är viktigt att skolledarna har full kunskap om vad likvärdig utbildning 

innebär. 

 

Då svensk forskning inom vuxenutbildningen har minskat anser jag att det är något som måste 

börja diskuteras mer omkring. Eftersom vuxenutbildningen idag ställs inför elevgrupper som 

tidigare inte var i majoritet måste nya infallsvinklar komma och ny aktuell forskning kring 

utbildningsverksamheter presenteras. Det skulle för mig vara intressant att kunna fördjupa 

min studie vidare och forska kring alla medverkande aktörer gällande likvärdig utbildning för 

vuxna då jag finner en brist gällande likvärdigheten i denna skolform.  

 

Denna studies värde för kunskapsutvecklingen inom specialpedagogiska området är att bristen 

på likvärdig utbildning har lyfts upp. Då studien visar på att det finns ett behov av att arbeta 
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för en utveckling av individanpassningar och stöd inom vuxenutbildningen ser jag att detta 

behöver göras utifrån ett specialpedagogiskt område och perspektiv. Vuxenutbildningen är 

som forskningsläget visar inte det som idag har högst prioritet inom specialpedagogisk 

forskning. Jag anser därför att min studie visar på hur det allmänt kan se ut inom 

vuxenutbildningen och att likvärdig utbildning är ett specialpedagogiskt utvecklingsområde. 

Som jag skrev i inledningen anser jag att specialpedagogisk forskning är relevant på grund av 

att oavsett skolform är likvärdig utbildning och rätt stöd en förutsättning för att eleverna ska 

klara sin skolgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Elaine Palfelt 

44 

 

Referenslista 

 

Berg, G. (2003). Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som 

organisationer. Lund: Studentlitteratur 

 

Bergström, G., & Ekström, L. (2016). Fokus på resultat? – Svenska skolledare och 

förställningar om likvärdighet. Utbildning & demokrati, 25(2), 71-94.  

 

Bhola, H.S. (1999). Equivalent curriculum construction as situated discourse: A case in the 

Context of adult education in Namibia. Curriculum Inquiry, 29(4), 459-484. 

 

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

 

Emerick-Brown, D. (2013). Integrated curricular approaches in reaching adult students, 

Adult learning, 24(3), 128-130. doi: 10.1177/1045159513489114 

 

Englund, T., & Quennerstedt, A. (2008). Likvärdighetsbegreppet i svensk utbildningspolitik. I 

T, Englund & A, Quennerstedt (Red.), Vadå likvärdighet? (s. 7-35). Göteborg: Daidalos  

 

Englund, T. & Quennerstedt, A., (2008). Linking curriculum theory and linguistics: the 

performative use of ‘equivalence’ as an educational policy concept. Journal of curriculum 

studies, 40(6), 713-724. doi: 10.1080/00220270802123938. 

 

Fejes, A. (2016). Vuxenpedagogik som forskningsfält: Trender och tendenser. Pedagogisk 

forskning i Sverige, 21(1-2), 132-151.  

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A, Fejes & R, 

Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys. (s. 13-37). Stockholm: Liber 

 



  Elaine Palfelt 

45 

 

Fejes, A., Olson, M., Rahm, L., Dahlstedt, M., & Sandberg, F. (2016). Scandinavian Journal 

of Educational Research.  Individualisation in Swedish adult education and the shaping of 

neo-liberal subjectivities. 60(6), 1-16. doi: 10.1080/00313831.2016.1258666 

 

From, J., & Holmgren, C. (2005) För EU i tiden. En betraktelse över svensk kommunal 

vuxenutbildning. Pedagogisk forskning i Sverige, 10(2), 140-155.  

 

Gardner, H. (2011). Promoting learner engagement using multiple intelligences and choice-

based instruction. Adult Basic Education and Literacy Journal, 5(2), 97-101. 

 

Hashim BT, H. & Othman, Z. (2006). The demands and expecttions in ESP adult teaching: 

English for BBA executives. Journal of Educational Technology, 3(1), 11-17.  

 

Håkansson, A. (2007). Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen 

(Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 6). Umeå: 

Umeå universitet. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:140002/FULLTEXT01.pdf 

 

Jakobsson, E. (2007). Mot en ny vuxenutbildningspolitik? Regional utveckling som policy och 

praktik (Doktorsavhandling, Linköping Studies in Educational and Psychology, 115). 

Linköping: Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Tillgänglig: 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:24153/FULLTEXT01.pdf 

 

Johansson, P. (2011). Arbetsplatsens lärmiljöer. En organisationspedagogisk studie av 

konstruerande av lärmiljö i vuxenutbildningsverksamhet.(Doktorsavhandling). Stockholm: 

Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-

8666&pid=diva2%3A411596&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=arbetsplats

ens+l%C3%A4rmilj%C3%B6er&af=%5B%22hasFulltext%3Atrue%22%5D&aq=%5B%5B

%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_so

rt_asc&onlyFullText=false&sf=all 

 

Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:140002/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:140002/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:24153/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-8666&pid=diva2%3A411596&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=arbetsplatsens+l%C3%A4rmilj%C3%B6er&af=%5B%22hasFulltext%3Atrue%22%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-8666&pid=diva2%3A411596&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=arbetsplatsens+l%C3%A4rmilj%C3%B6er&af=%5B%22hasFulltext%3Atrue%22%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-8666&pid=diva2%3A411596&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=arbetsplatsens+l%C3%A4rmilj%C3%B6er&af=%5B%22hasFulltext%3Atrue%22%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-8666&pid=diva2%3A411596&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=arbetsplatsens+l%C3%A4rmilj%C3%B6er&af=%5B%22hasFulltext%3Atrue%22%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-8666&pid=diva2%3A411596&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=arbetsplatsens+l%C3%A4rmilj%C3%B6er&af=%5B%22hasFulltext%3Atrue%22%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all


  Elaine Palfelt 

46 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan 2011, Skolverket 2011, Hämtad från 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 

 

Skolverket. (2012). Läroplan för vuxenutbildningen 2012. Hämtad från 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2945.pdf%3Fk%3D2945 

 

Skolverket (2015). Elever och resultat i kommunal vuxenutbildning år 2015. Promemoria; 

Dokumentdatum 2016-06-21. Dnr: 2016:00293. Hämtad från  

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3669.pdf%3Fk%3D3669 

 

Skolverket. (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Hämtad från https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 

 

Stukát, S. (2005. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 

 

Thång, P-O., & Littke, K. (2015). Långsiktig hållbar vuxenutbildning i Västra Götaland 

(RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 8). Göteborg: 

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Centrum för yrkeskunnande, Göteborgs 

universitet. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet  

 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2945.pdf%3Fk%3D2945
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2945.pdf%3Fk%3D2945
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2945.pdf%3Fk%3D2945
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3669.pdf%3Fk%3D3669
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3669.pdf%3Fk%3D3669
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3669.pdf%3Fk%3D3669
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575


  Elaine Palfelt 

 

 

Bilaga 1 

Grundfrågor som ställdes vid intervjuerna 

 

Hur lyder din definition av begreppet likvärdig utbildning? 

 

Vilket stöd erbjuds och ges till eleverna? 

 

Finns behov av specialpedagogisk personal såsom specialpedagog/speciallärare? 

 

I vilken utsträckning finns i så fall behovet? 

 

Finns specialpedagog/speciallärare tillgänglig för lärare och elev? 

 

I vilken utsträckning utgår lärarna från elevens behov och förutsättningar? 

 

Vilken hjälp får eleverna att uppnå målen i sin utbildning? 
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Bilaga 1 

Information om de olika skolledarnas verksamheter 

 

Skolledarna i studien verkar inom utbildningsanordnare A (skolledare 1), 

utbildningsanordnare B (skolledare 2), utbildningsanordnare C (skolledare 3), 

utbildningsanordnare D (skolledare 4), utbildningsanordnare E (skolledare 5) och 

utbildningsanordnare F (skolledare 6). 

 

Utbildningsanordnare A är en extern utbildningsanordnare som finns på 46 orter runt om i 

Sverige och där eleverna kan läsa en yrkesutbildning, SFI, grundskole- och gymnasiekurser. 

Denna utbildningsanordnare har ca 1400 elever inskrivna på den verksamhet där jag 

intervjuade deras skolledare och är den största utbildningsanordnaren inom sin kommun. 

Utbildningsanordnare A startade med arbetsmarknadsuppdrag under1990-talet, men 2009 

kom de in på marknaden för vuxenutbildningar. Idag har de ca 40 lärare som antingen arbetar 

heltid eller deltid, majoriteten av lärarna arbetar heltid. På plats finns förutom en skolledare 

även en biträdande skolledare. Inom denna verksamhet studerar alla elever på plats och ingen 

form av distansundervisning förekommer.  

 

Utbildningsanordnare B är en extern utbildningsanordnare som finns på 24 orter runt om i 

Sverige och där eleverna kan läsa en yrkesutbildning, SFI, grundskole- och gymnasiekurser. 

Verksamheten i aktuell kommun startade år 2012 och det finns idag ca 800 elever inskrivna. 

Denna anordnare är i huvudsak inriktad mot vuxenutbildningen, men har även vissa 

arbetsmarknadsuppdrag. På plats i denna verksamhet finns en enhetschef och en skolledare, 

antal lärare är ca 20, men då denna verksamhet även har undervisning på distans är antalet 

lärare något flytande. Distanslärarna finns inte på plats i den kommun som den intervjuade 

skolledaren och antal lärare som fysiskt är på plats är ca 20 stycken antingen heltid eller 

deltid. Eleverna läser antingen fysiskt på plats eller på distans. 

 

Utbildningsanordnare C är en extern utbildningsanordnare som finns på 100 orter runt om i 

Sverige då de har många av sina utbildningar på distans, här kan eleverna läsa en 

yrkesutbildning, SFI, grundskole- och gymnasiekurser. Denna utbildningsanordnare har ca 

900 elever inskrivna och är inom sin kommun den största utbildningsanordnaren. Denna 

anordnare startade sin verksamhet redan på 1800-talet och är den äldsta av de 
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utbildningsanordnare som medverkar i denna studie och var helt inriktade mot vuxenstudier 

på distans, men har utvecklats till att erbjuda studier på plats inom en verksamhet. Antalet 

lärare på plats är 10, då dessa lärare framförallt enbart håller i undervisningen och 

handledningen. Resterande lärare arbetar på distans och det är distanslärarna som också rättar 

elevernas examinationer och sätter betygen. Distanslärarna arbetar alltid på flera orter än en. 

Eleverna kan välja att antingen läsa fysiskt på plats i en kommun där utbildningsanordnare C 

verkar eller på distans.  

 

Utbildningsanordnare D är en extern utbildningsanordnare som finns på 68 orter runt om i 

Sverige, här kan eleverna läsa en yrkesutbildning, SFI, grundskole- och gymnasiekurser. 

Denna utbildningsanordnare har ca 300 elever på den ort där den intervjuade skolledaren är 

verksam. Verksamhet startade sin vuxenutbildning 2012, men hade tidigare enbart haft 

grundskolor och gymnasieskolor. På plats finns en skolledare, men ingen biträdande 

skolledare och antal lärare uppgår till 10 stycken mestadels heltidsanställda. Eleverna hos 

denna utbildningsanordnare läser fysiskt på plats.  

 

Utbildningsanordnare E är en extern utbildningsanordnare som enbart finns på en ort i 

Sverige, här kan eleverna läsa SFI och svenska som andraspråk grund. Denna 

utbildningsanordnare har ca 50 elever inskrivna. För ca 5 år sedan startade denna verksamhet 

som jobbcoacher, men från och med januari 2015 startade de verksamhet inom 

vuxenutbildningen och lämnade sitt uppdrag som jobbcoacher. Skolledare 5 är den enda med 

högre befattning hos utbildningsanordnare E och ägare av verksamheten. Antal lärare är i 

dagsläget 5.  

 

Utbildningsanordnare F är en kommunal anordnare som verkar enbart inom sin kommun och 

den enda kommunala anordnaren i denna studie. Vidare skiljer sig denna anordnare genom att 

de har särvux (särskola för vuxna) och kurser för elever med läs- och skrivsvårigheter och 

kurser för elever med matematiksvårigheter. De andra utbildningsanordnarna inom 

kommunen kan även skicka sina elever hit för att de ska få stöd och hjälp med sina läs- och 

skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter för att sedan gå tillbaka att läsa exempelvis en 

gymnasiekurs. För tillfället finns ca 80 elever inskrivna i deras verksamhet och de har 17 

lärare, en rektor och en biträdande rektor.  

 


