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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka vad som i internationell forskning 

identifieras som framgångsfaktorer i vuxenutbildning och hur dessa förhåller sig till en 

inkluderande vuxenutbildning. Metoden som använts är systematisk litteraturstudie. 

Bakgrunden till studien redogör för de utmaningar vuxenutbildningen står inför genom att 

samhället ställer ökade krav på utbildning, styrdokumenten ställer ökade krav på att elevers 

behov möts och på att de lyckas i sina studier. Detta medan komvux målgrupp genomgått en 

radikal förändring sedan starten 1968. Resultatet visar att det finns faktorer på individ, 

verksamhets- och organisationsnivå som spelar roll för hur vuxenutbildningen lyckas med sitt 

uppdrag. Personliga faktorer hos elever, målsättning och motivation samverkar för att skapa 

förutsättningar för elever att hantera studiernas utmaningar. Verksamhetens utformning, 

undervisning och lärare är betydelsefulla för hur elever uppfattar arbetet i skolan och i 

klassrummet och påverkar hur de tar sig an studierna. En helhetssyn på eleverna, där 

utbildning, stöd och hälsoaspekter samspelar när utbildning planeras har visat sig 

verkningsfull. Organisation och ledning är betydelsefulla för hur väl verksamheten klarar att 

hantera krav från en föränderlig omvärld och samtidigt upplevas som stabil gentemot elever, 

och att undvika att personal kommer i kläm mellan omsorg om elever och arbetsgivarens 

krav. Det finns klara paralleller mellan de faktorer som internationell forskning identifierar 

som framgångsfaktorer i vuxenutbildning och den definition av inkludering som använts i 

studien. Studien avslutas med ett resonemang om resultatets implikationer för verksamheten 

på komvux idag. 

 

 

Nyckelord: framgångsfaktorer, inkludering, litteraturstudie, motivation, mål, självreglering, 

självstyre, vuxenutbildning.  

 

 

 

  



 
 

  



 
 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 4 

2 Bakgrund ............................................................................................................................. 5 

2.1 Komvux ............................................................................................................................ 5 

2.1.1 Komvux start .............................................................................................................. 5 

2.1.2 Intentionen med Komvux och Komvux uppdrag idag ............................................... 7 

2.1.3 Komvux idag – en förändrad målgrupp ..................................................................... 8 

2.2 Styrdokument .................................................................................................................. 11 

2.2.1 Skollagen och Förordning om vuxenutbildningen ................................................... 12 

2.2.2 Läroplanen ............................................................................................................... 12 

2.3 Skolinspektionen granskar .............................................................................................. 13 

2.3.1 Individanpassning .................................................................................................... 14 

2.3.2 Flexibilitet ................................................................................................................ 15 

2.3.3 Studievägledning och individuella studieplaner ...................................................... 16 

2.3.4 Uppföljning, styrning och ledning ........................................................................... 17 

2.3.5 Vuxenperspektiv i undervisningen, förväntningar och elevinflytande .................... 17 

2.4 Vuxnas lärande ............................................................................................................... 18 

2.4.1 Vuxenpedagogik ...................................................................................................... 18 

2.4.2 Villkor för vuxnas lärande ....................................................................................... 19 

2.4.3 Andragogik .............................................................................................................. 20 

2.4.4 Ingen enhetlig didaktik för vuxna men vissa gemensamma drag ............................ 20 

2.4.5 Motivation ................................................................................................................ 21 

2.5 Inkluderingsbegreppet .................................................................................................... 22 

3 Metod ................................................................................................................................ 26 

3.1 Systematisk litteraturstudie ............................................................................................. 26 

3.2 Sökstrategi, sökkriterier och avgränsningar ................................................................... 27 

3.4 Urval och avgränsningar ................................................................................................. 28 

3.5 Analys ............................................................................................................................. 30 

4 Resultat ............................................................................................................................. 33 

4.1 Personliga faktorer som leder till framgångsrik vuxenutbildning .................................. 33 

4.1.1 Faktorer på individnivå ............................................................................................ 33 

Upplevd förmåga, självreglering och självstyre, och motivation………………33 

Mål och motivation…………………………………………………………….37 



 
 

4.2 Strukturella faktorer som leder till studieframgång för vuxna ....................................... 38 

4.2.1 Faktorer på verksamhetsnivå ................................................................................... 38 

 Utbildningens konstruktion, kursplaneringar och stöd…………………………39 

 Undervisning och lärarens roll…………………………………………………41 

4.2.2 Faktorer på institutionsnivå ...................................................................................... 43 

 Organisation och ledning……………………………………………………….44 

4.3 Resultatsammanfattning ................................................................................................. 46 

5 Diskussion ......................................................................................................................... 48 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 48 

5.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 50 

5.2.1 Personliga faktorer som leder till framgångsrik vuxenutbildning ........................... 51 

5.2.2 Strukturella faktorer som leder till framgångsrik vuxenutbildning ......................... 52 

5.3 En framgångsrik vuxenutbildning – en inkluderande vuxenutbildning? ........................ 55 

5.4 Resultatets implikationer för komvux verksamhet – några möjligheter ......................... 57 

Referenser ................................................................................................................................. 60 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

 

 



 
 

1 
 

1 Inledning 

I Pedagogiska Magasinets tema Andra chansen från maj 2019 speglas dagens komvux ur 

olika perspektiv. I sin artikel Fritt fall för komvux diskuterar Andreas Fejes, professor i 

vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, de utmaningar vuxenutbildningen står inför. Han 

menar att komvux situation idag är att marknadsutsättning och ekonomiska krav gör att 

pedagogiska former som är billiga att driva alltmer tar plats i komvux verksamhet. Detta sker 

samtidigt som stora delar av den elevgrupp som söker sig till komvux idag kan antas vara i 

behov av olika typer av strukturerat stöd för att klara sina studier (Fejes, 2019, maj). 

Huvudmännen behöver se över sin organisering av vuxenutbildningen, menar Fejes (2019, 

maj), annars riskerar man alltmer att verksamheten inte kommer att uppfylla kraven på en 

utbildning som utgår från individers förutsättningar och behov:   

Vilka organisationsformer kan då sägas bidra till att eleverna, såsom det uttrycks i 

skollagen, får en utbildning anpassad efter sina behov och förutsättningar? Ett generellt svar 

skulle kunna vara att det inte ska spela någon roll om det är studier på distans, flex, 

närdistans eller närstudier (med närstudier avses vanlig klassrumsundervisning). Det 

handlar snarare om att finna pedagogiska upplägg, använda metoder och redskap som gör 

att varje enskild elev får det stöd som den behöver. (Fejes, 2019, maj) 

Även Katarina Sipos, lektor vid Stockholms universitet och forskare med inriktning vuxnas 

lärande, har bidragit till temat Andra chansen i Pedagogiska Magasinet. Hon beskriver i 

inledningen till sin artikel Att möta vuxna elever – en svår utmaning, hur utbildning för vuxna 

ska präglas av flexibilitet, individanpassning och individualisering, men att resurstilldelningen 

inte är tillräcklig för att kunna möta de behov som finns i verksamheten. Hon menar vidare att 

forskningen kring vuxenutbildningen är begränsad och att arbetet inom komvux snarare 

formas av politisk agenda, än av beprövad erfarenhet och forskning. Hon frågar sig: ”Om vi 

nu har alla dessa vuxna elever med vitt skilda behov och förutsättningar – vad gör vi då för att 

stötta dem i deras lärande? Hur kan vi organisera utbildning och framför allt ordna 

undervisning som passar de vuxna?” (Sipos, 2019, maj) 

Skrivningarna i Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) ställer höga krav på att 

verksamheten ska möta elever så att alla utifrån skiftande förutsättningar och behov lyckas 

med sina studier och når sina mål. Skolinspektionens granskningar av komvux (2012, 2018 

och 2019) visar på en verksamhet som, trots en del goda exempel, inte klarar att fullfölja sitt 

uppdrag.  
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I Medborgarskap och utbildning för vuxna. Om Komvux, folkhögskola och 

medborgarskapandets praktiker skriver Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Maria Olson och 

Fredrik Sandberg (2018) om hur det idag är fler elever som studerar inom komvux än som går 

i den svenska gymnasieskolan. Komvuxutredningen En andra och en annan chans – ett 

komvux i tiden (2018) beskriver hur komvux målgrupp på senare år har förändrats allt mer, 

samhällets krav på utbildning har höjts och ett livslångt lärande behövs för att möta en 

arbetsmarknad i ständig förändring. Vuxenutbildningens roll blir allt större i samhället, 

samtidigt som kunskap och forskning om vad som krävs för att utveckla verksamheten till stor 

del saknas, konstaterar utredarna (SOU 2018:71).  

Att utvecklingsbehovet i komvux verksamhet är så stort, samtidigt som kunskap och 

forskning om hur denna utveckling ska gå till saknas, är ett påtagligt dilemma för anordnare 

av vuxenutbildning idag. Ett steg som en del verksamheter idag tar mot att försöka möta de 

ökade behov av stöd som märks bland elever inom komvux är att anställa speciallärare och 

specialpedagoger som kan arbeta med stödjande insatser till elever och lärare inom den 

befintliga organisationen. Som Komvuxutredningen (SOU 2018:71) påpekar, finns däremot 

inte kunskapen som krävs för att göra det utvecklingsarbete som skulle behöva ligga till grund 

för en nödvändig förändring av komvux organisation och arbetssätt. I ljuset av detta är det 

relevant att fundera över specialpedagogikens roll i vuxenutbildningen och på vilket sätt ett 

specialpedagogiskt perspektiv skulle kunna bidra till ett utvecklingsarbete som syftar till att 

kunna möta behov hos alla elever som finns i verksamheten. 

Inom specialpedagogiken är begreppet inkludering framträdande, frekvent behandlat av bland 

andra Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala 

Universitet, Elisabeth Persson, lektor i matematikdidaktik och Bengt Persson, seniorprofessor 

vid Högskolan i Borås och Gunnlaugur Magnusson, lektor i pedagogik med inriktning 

specialpedagogik vid Uppsala universitet.  I den offentliga debatten och även i politiska 

sammanhang är begreppet emellanåt ifrågasatt, något som forskare menar är en följd av 

bristen på en gemensam definition av begreppet. I artikeln Svårt att hitta vägen till 

inkludering, i tidningen Specialpedagogik, utgiven av Lärarförbundet, poängterar Nilholm att 

inkludering handlar om att skolan ska göras om för att passa alla och att ordet inkludering 

började användas för att markera en skillnad mot integrering, som istället innebär att elever 

som behöver särskilt stöd ska anpassa sig till skolan. I den första betydelsen blir inkludering 

något självklart gott – för om inte alla elever har det bra, trivs och lär sig efter bästa förmåga 

är de inte inkluderade. Det blir meningslöst att ställa frågan om inkludering är bra (Sten 
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Arndt, 2014, februari). Definitionen av begreppet inkludering är intressant och detta kommer 

att behandlas i ett avsnitt i den här studien. Nilholm förespråkar tillsammans med sin 

forskarkollega Kerstin Göransson (2013) vad de kallar en mer radikal syn på inkludering; en 

gemenskapsorienterad inkludering, vilken de menar stämmer bra med de ideal som vanligtvis 

förs fram av inkluderingens förespråkare i den svenska debatten. 

Hittills har inkluderingsbegreppet framförallt behandlats i samband med barn- och 

ungdomsskolan och det nämns sällan eller aldrig i diskussioner om komvux. Det finns inte 

heller närvarande i de artiklar som nämnts inledningsvis i den här texten. I en tid då komvux 

står inför stora utmaningar när det gäller att hitta former för att möta elever med vitt skilda 

behov och förutsättningar, men kunskap saknas om hur detta ska göras, är det kanske genom 

inkluderingsbegreppet som specialpedagogiken på allvar kan få sitt intåg i vuxenutbildningen. 

Komvux verksamhet är i behov av utveckling och förändring – går rent av vägen till en 

framgångsrik vuxenutbildning via målsättningen att skapa en inkluderande vuxenutbildning.  

Helene Ahl (2004), som är professor och forskare vid Encell, Nationellt kompetenscentrum 

för livslångt lärande, vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, har skrivit 

Motivation och vuxnas lärande. En kunskapsöversikt och problematisering. Här tar hon upp 

och behandlar teoribildningen som finns kring området om motivation och vuxnas lärande, 

och sammanfattningsvis konstaterar hon att vuxna anses ha en inneboende motivation att lära. 

I de sammanhang där denna motivation inte alltid räcker för att locka elever till exempel till 

vuxenutbildning förklaras detta i motivationsforskningen med att det finns hinder som håller 

tillbaka den inneboende motivationen. Enligt Ahl (2004) kan dessa hinder finnas på olika 

nivåer; den personliga och den strukturella nivån. Hinder som kan anses finnas på den 

personliga nivån är ofta av psykologisk karaktär, som otillräckligt självförtroende och dåliga 

skolerfarenheter, men det kan också handla om mer praktiska hinder som är knutna till 

personers livssituation, till exempel tid. På den strukturella nivån nämner Ahl (2004) hinder 

som till exempel brist på tillgänglighet till studier och en pedagogik som inte är anpassad efter 

vuxnas sätt att lära. I min formulering av forskningsfrågor har jag använt mig av denna syn på 

att hinder för deltagande i vuxenutbildning kan finnas på olika nivåer, för att skapa frågor 

med inriktning på att även möjligheter för fungerande vuxenutbildning följaktligen bör finnas 

på olika nivåer; den personliga och den strukturella.  

Komvux står alltså inför utmaningen att organisera en utbildning som möter elever med vitt 

skilda bakgrunder och behov. Inkludering, som är ett nyckelbegrepp inom 
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specialpedagogiken, används sällan eller aldrig i samband med vuxenutbildningen. I sökandet 

efter en organisation och arbetssätt som kan skapa en vuxenutbildning som fungerar så att alla 

elever så långt det är möjligt når sina mål är det relevant att ställa frågan om vägen till en 

framgångsrik vuxenutbildning går via en inkluderande vuxenutbildning. Här blir det intressant 

att undersöka vad som i forskningen anses leda till framgång i vuxenutbildning, något som jag 

ämnar göra med hjälp av Ahls (2004) uppdelning i personliga och strukturella nivåer och med 

hjälp av att tillämpa inkluderingsbegreppet även på vuxenutbildningen.   

Här nedan presenterar jag mitt syfte och mina frågeställningar, och sedan inleds studien med 

den bakgrund som ligger till grund för hur syftet och frågorna har formulerats. Jag undersöker 

komvux bakgrund och dagens målgrupp. Vidare belyser jag komvux styrdokument och 

undersöker vad Skolinspektionens granskningar har funnit i verksamheten. Sedan kommer en 

teoretisk bakgrund som behandlar vad som anses centralt i vuxnas lärande. Här behandlas 

också inkluderingsbegreppet som problematiseras och definieras inför den kommande 

diskussionen. Den litteraturstudie som sedan görs fokuserar på vad som kan ses som 

framgångsfaktorer i vuxenutbildningen. I diskussionen ställer jag resultaten från 

litteraturstudien mot bakgrundens avsnitt om styrdokumenten, Skolinspektionens 

granskningar av vuxenutbildningen, teorin kring vuxnas lärande och inkluderingsbegreppet. 

Min intention är att genom diskussionen anknyta till syftet med studien, och dessutom kunna 

dra några slutsatser om vilka implikationer resultatet skulle kunna ha för den fortsatta 

utvecklingen av komvux verksamhet. 

I den här studien används termerna komvux och vuxenutbildningen synonymt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vad som i internationell forskning identifieras 

som framgångsfaktorer i vuxenutbildning och på vilket sätt dessa förhåller sig till en 

inkluderande vuxenutbildning. Jag har ställt mig följande forskningsfrågor: 

 Vilka personliga faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning? 

 Vilka strukturella faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning? 
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2 Bakgrund 

Det här avsnittet är ämnat att ge en bild av de utmaningar vuxenutbildningen står inför, och 

därmed en bakgrund till studiens syfte och frågeställning, genom att behandla komvux 

historik och nuläge, vuxenutbildningens förändrade målgrupp, styrdokument för 

vuxenutbildningen och Skolinspektionens granskningar av komvux verksamhet. Det ger en 

översikt över olika perspektiv på vuxnas lärande och behandlar slutligen 

inkluderingsbegreppet, som problematiseras och definieras inför diskussionen. 

2.1 Komvux 

2.1.1 Komvux start 

Under 1960-talet förändrades det svenska skolsystemet i grunden genom att folkskolan och 

realskolan avskaffades, och den nioåriga grundskolan infördes. Läroverk och yrkesskolor 

sammanfördes och bildade den nya gymnasieskolan. Tre utredningar behandlade 

vuxenutbildningen; Studiesociala utredningen (SOU 1963:74), Yrkesutbildningsberedningen 

(SOU 1966:3) och 1960 års gymnasieutredning (SOU 1965:60) och regeringen presenterade 

1967 en proposition baserad framförallt på 1960 års gymnasieutredning, SOU 1965:60. 

Regeringen beslutade i enlighet med den propositionen och från och med den 1 juli 1968 

infördes den kommunala vuxenutbildningen, komvux. Detta är något som Sven Salin 

beskriver i sin artikel Den formella vuxenutbildningen på webbplatsen Lärarnas historia 

(2010). 

Vuxenutbildning har en lång historia i Sverige, genom folkhögskolor i slutet av 1800-talet och 

ett folkbildningsideal sprunget ur folkrörelserna i början av 1900-talet, skriver Salin (2010). 

För möjlighet att söka till högre utbildning krävdes först studentexamen och senare ett paket 

av betyg i vissa ämnen på gymnasial nivå (Salin, 2010). Under första hälften av 1900-talet 

växte korrespondenskurser, aftonskolor och senare kvällsgymnasier fram som ett sätt för 

studiemotiverade vuxna att skaffa sig formell utbildning. Det var ur denna tradition och detta 

behov av vidare utbildning för vuxna som komvux infördes (Salin, 2010).  

Fejes et al. (2018) beskriver att de studerande vid komvux i början var de personer som inte 

tidigare haft en chans till utbildning, en grupp som i forskningssammanhang och politik 

kallades begåvningsreserven. Gruppen fick sitt namn eftersom de ansågs ha högre begåvning 

än vad som framgick av deras utbildningsnivå (Fejes et al., 2018). Enligt Salin (2010) skulle 
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komvux, efter vad regeringen beslutat, följa ungdomsskolans läroplaner och kursplaner, och 

organiserades till en början på kvällstid i ungdomsskolans lokaler för att verksamheten skulle 

kunna kostnadseffektiviseras. Ungdomsskolans lärare användes i många fall som timlärare. 

Undervisningen var koncentrerad, med starkt reducerad timplan baserad på de gamla 

kvällsgymnasiernas upplägg, men med folkbildningens vuxenpedagogiska ideal som grund 

(Salin, 2010). Det krävdes motivation och disciplin för att lyckas med studierna menar Fejes 

et al. (2018), och beslutsfattarnas målgrupp var alltså de begåvade och studiemotiverade 

vuxna som tidigare inte haft möjlighet till studier.  

I Salin (2010) beskrivs hur det under 1970-talet gjordes stora förändringar i komvux 

organisation och verksamhet och i möjligheterna till studier, efter kritik från bland andra LO 

och ABF, som ansåg att komvux inte nådde rätt målgrupp – de verkligt lågutbildade. Man 

menade bland annat att det inte var realistiskt att förvänta sig att människor efter en lång dags 

kroppsarbete skulle orka studera på kvällstid (Salin, 2010). Komvux uttalade målgrupp kom 

efter reformer att bli de med lägst tidigare utbildning och system för att skapa möjligheter att 

ta ledigt för studier och för studiefinansiering infördes, något som också ökade 

förutsättningarna för att erbjuda undervisning på dagtid och möjligheter till heltidsstudier 

(Fejes et al., 2018). En särskild vuxenutbildningslag och vuxenutbildningsförordning infördes 

1984. Komvux blev i och med detta en egen skolform med en egen läroplan, Lvux 82 (Salin, 

2010). Under 1990-talet genomfördes en rad genomgripande reformer i det svenska 

skolsystemet som drastiskt kom att påverka även komvux verksamhet, något som Fejes et al. 

(2018) skriver om. Fejes et al. (2018) beskriver hur skolan kommunaliserades, målstyrning 

infördes och marknadsstyrning fick starkt genomslag genom att upphandling som modell 

infördes även inom komvux. Mellan åren 1997 och 2002 genomfördes Kunskapslyftet, en stor 

statlig satsning på komvux bland annat med syfte att minska den öppna arbetslösheten och att 

få kommunerna att utveckla verksamheten inom vuxenutbildningen som ansågs vara alltför 

traditionell till sin form. Det fanns förhoppningar om att upphandling av vuxenutbildning 

skulle leda till att nya utbildningsanordnare med nya organisationsformer skulle bidra till att 

vuxenutbildningsverksamheten skulle hitta nya pedagogiska metoder och arbetssätt och att 

utbildningen inom komvux skulle bli mer individanpassad och effektiv (Fejes et al., 2018). 
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2.1.2 Intentionen med Komvux och Komvux uppdrag idag 

Redan 1960 års gymnasieutredning SOU 1965:60 som låg till grund för beslutet att införa den 

kommunala vuxenutbildningen 1968 betonade behovet av möjligheter till ett livslångt lärande. 

I det sammanfattande kapitlet i utredningens betänkande fastslogs att: 

Den utomordentligt starka utvecklingen av det svenska utbildningsväsendet under de senaste 

decennierna har främst koncentrerats till »ungdomsutbildningen» och dess omedelbara 

fortsättningar. Man torde kunna räkna med att utvecklingen kommer att gå mot att alla efter 

avslutad grundskola kommer att få en minst 2-årig gymnasial utbildning eller sålunda en i 

tiden sammanhängande utbildning under elva år. Utbildningsprocessen är emellertid inte 

något som i huvudsak avslutas i ungdomen eller de närmaste åren därefter. Av flera skäl är 

det nödvändigt att ungdomsutbildningen i framtiden kompletteras med utbildningsinsatser 

under individernas vuxna tillvaro. (SOU 1965:60, kap 11.1.1). 

Utredarna pekade på är att friheten i studievalet inte alltid utnyttjades till fullo av eleverna i 

ungdomsskolan. Det fanns behov hos vuxna medborgare att bygga på tidigare utbildning i 

vuxen ålder efter att ha valt att tidigt att gå ut i förvärvsarbete istället för att studera på 

gymnasial nivå, ha läst kortare gymnasiala utbildningar eller ha en vilja att förbättra sitt 

slutbetyg från gymnasieskolan för att söka vidare i utbildningssystemet. Utöver detta kunde 

utredarna se en viktig uppgift för vuxenutbildningen i förhållande till arbetsmarknadens 

behov. ”Utbildning av vuxna i form av omskolning eller uppskolning är idag ett av 

arbetsmarknadspolitikens viktigaste medel” (SOU 1965:60, kap 11.1.2).  

Syftet med komvux har inte förändrats särskilt mycket under senare år skriver Fejes et al. 

(2018). Dagens skollag anger att:  

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 

lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka 

sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. (SFS 

2010:800, kap 20, 2§). 

Syftet är tredelat – komvux funktion är alltså kompensatorisk, arbetsmarknadsmässig och 

även demokratisk. Fejes et al. (2018) menar att dessa funktioner över tid har haft olika vikt i 

diskussioner och politiska intentioner som omgivit komvux. På senare tid menar författarna, 

har diskussionerna ofta haft en ekonomisk vinkel där arbetsmarknadsfunktionen har fått en 

ökad tyngd även om dagens lagtext fortfarande till stor del stämmer överens med den 

ursprungliga skrivningen om anledningarna till behovet av en utbyggd och fungerande 

vuxenutbildning (Fejes et al., 2018). 

I Läroplan för vuxenutbildning (2017) inleds första kapitlet med en uppdragsbeskrivning som 

dels återigen betonar det tredelade uppdraget: 
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Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i 

samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska 

förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som 

utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. 

(SKOLFS 2012:101, kap 1, första stycket). 

I 1960 års gymnasieutredning (SOU:1965:60) konstaterades det, även om inte det specifika 

ordet användes, att det krävdes flexibilitet för att möta vuxnas behov av utbildning bland 

annat eftersom både fullständiga utbildningar såväl som delar kunde komma att efterfrågas 

och att studier kunde komma att kombineras med förvärvsarbete. I andra delen av 

uppdragsformuleringen i komvux nuvarande läroplan (2017) finns motsvarande intention 

formulerad:  

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika 

förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste 

därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd 

och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov 

och förutsättningar. (SKOLFS 2012:101, kap 1, andra stycket) 

 

2.1.3 Komvux idag – en förändrad målgrupp 

I Fejes et al. (2018) beskrivs hur bilden av den målgrupp som politiker hade för ögonen i 

komvux begynnelse, var den av utbildningsreserven; en vuxen elevgrupp som av olika 

anledningar inte hade haft möjlighet att fullfölja nödvändiga studier som unga, men som hade 

motivation, disciplin och förutsättningar att självständigt och effektivt läsa in det som 

saknades i utbildningsväg innan de kunde gå vidare mot framtida studiemål (Fejes et al, 

2018).  

Under våren 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning; En väl anpassad 

vuxenutbildning, vars direktiv var att utreda behovet av förändringar i regleringen av 

vuxenutbildningen (Dir 2017:21). I augusti 2018 presenterades komvuxutredningens 

slutbetänkande En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71). Som en del 

i utgångspunkterna för utredningen konstateras att komvux alltid har varit en möjlighet till en 

andra chans, men att utbildningen nu också i högre grad måste vara en möjlighet till en annan 

chans, något som också har givit utredningens dess namn. Utredaren konstaterar i En andra 

och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71) att utbildningen inom komvux, i 

enlighet med samhällets utveckling och en förändrad syn på utbildning, måste kunna 

tillgodose en mängd olika behov, både för de individer som inte har en fullständig utbildning 
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och för de som vill eller behöver byta bana (SOU, 2018:71). Utredaren poängterar vidare att 

komvux utveckling ständigt har speglat samhällets förändringar, och att ett förändrat samhälle 

återigen kräver mer och andra saker av komvux än tidigare för att detta syfte ska kunna fyllas. 

Målgruppen har förändrats samtidigt som kraven på utbildning har höjts och ett livslångt 

lärande i allt högre grad behövs för att möta arbetsmarknadens ständiga förändring (SOU 

2018:71). ”Samhällets utveckling leder sammantaget till att vuxenutbildningen får en allt 

starkare betydelse för individen, för en väl fungerande arbetsmarknad och för det 

demokratiska samhället” (SOU 2018:71, s 114). 

Komvuxutredningen (SOU 2018:71) uppger att svensk arbetsmarknad har en 

matchningsproblematik, vilket betyder att arbetsmarknaden har behov av arbetskraft medan 

arbetslösas kompetens inte på ett tillfredställande sätt motsvarar det arbetsmarknaden 

efterfrågar. Utredningen beskriver hur antalet lediga jobb inom både privat och offentlig 

sektor under senare år har ökat, och konstaterar att det i dagsläget inte finns tillräckliga 

förutsättningar inom utbildningsväsendet för att erbjuda de utbildningsmöjligheter som krävs 

för redan yrkesverksamma att vidareutbilda sig för att ha möjlighet att yrkesväxla (SOU 

2018:71). Inte heller erbjuds i dagsläget validering och utbildning till de stora grupper 

nyanlända personer som skulle kunna vara en tillgång på en behövande arbetsmarknad, menar 

utredningen (SOU 2018:71). De många nyanlända som på senare år har sökt och beviljats asyl 

i Sverige har mycket olika utbildningsbakgrund och mycket olika behov av 

vuxenutbildningen. Alla har rätt till SFI, och utöver det är komvux kurser ofta en väg in i 

arbetslivet eller vidare studier för den nyanlände (SOU 2018:71). 

Enligt Komvuxutredningens slutbetänkande (SOU 2018:71) ökar behovet av utbildning i 

samhället till följd av ett samhällsbygge som i allt högre grad bygger på kvalifikationer på 

gymnasienivå eller högre och arbetslösheten i gruppen som saknar gymnasieutbildning är i 

dag dubbelt så hög jämfört med de som har en. Att inte har fullgjort gymnasieutbildning ger 

ofta till följd att personer långvarigt fastnar i ekonomisk inaktivitet, konstaterar utredningen 

(SOU 2018:71). Samtidigt som detta är ett faktum lämnar många ungdomar gymnasieskolan 

utan en gymnasieexamen och bland Sveriges 20-34 -åringar saknar var femte person, ungefär 

340 000 personer, en fullständig gymnasieutbildning. Den gruppen är blandad men 

majoriteten är personer som har föräldrar med kort utbildningsbakgrund eller som är 

nyanlända till Sverige (SOU 2018:71). Det finns idag en stor grupp unga som varken arbetar 

eller studerar, och det är vanligt i den gruppen att sakna en fullföljd gymnasieutbildning. I 
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denna grupp finns ofta en historia av skolmisslyckanden, något som kan minska motivationen 

att våga satsa på studier igen menar utredarna (SOU 2018:71). Att ha avbrutit eller aldrig 

påbörjat en gymnasieutbildning är den faktor som tydligast innebär en risk att befinna sig i 

den grupp unga som varken studerar eller arbetar och som ur den aspekten kan sägas stå 

utanför samhället. Komvux är ofta en del av vägen tillbaka in i samhället för dessa individer, 

och det är inte ovanligt att det krävs extra anpassningar av vuxenutbildningen för att de ska 

fullfölja sina studier (SOU 2018:71).  

I Fejes et al. (2018) menar författarna att relationen mellan komvux syften och funktioner har 

skiftat över tid, mellan att vara kompensatoriskt, arbetsmarknadsmässigt och demokratiskt. 

Här hävdas att fokus i nuläget nästan uteslutande har kommit att ligga på arbetsmarknaden 

och hur dess behov ska fyllas. Genom den diskussion som förs i Komvuxutredningens 

betänkande (SOU 2018:71), angående en förändrad målgrupp för komvux understryks det 

fokus på arbetsmarknadens behov som Fejes et al. (2018) pekar på, men även de andra 

funktionerna är synliga i resonemanget. Utredningen (SOU 2018:71) pekar på de sociala 

skillnader som råder i samhället och hur de påverkar individers möjlighet och motivation till 

utbildning och vad brist på utbildning riskerar att leda till när det gäller samhälleligt 

utanförskap och demokratisk ojämlikhet. 

Sammantaget är bilden av komvux målgrupp i dagsläget den av en mycket komplex grupp 

elever, något som Skolinspektionen också konstaterar i sin kvalitetsgranskning Kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial nivå – Granskning av huvudmäns och rektorers arbete för 

flexibilitet och individanpassning, från 2019, i vars inledning konstateras: 

Ett framträdande drag inom vuxenutbildningen är den mycket heterogena elevgruppen – en 

elevgrupp med väldigt olika förutsättningar och behov. Även elevernas syfte och mål med 

studierna kan variera. Målgruppen har dessutom förändrats med en högre andel elever utan 

svenska som modersmål, elever som i många fall har flera skolmisslyckanden bakom sig eller 

på andra sätt har behov av en anpassad vuxenutbildning (Skolinspektionen 2019, s 9). 

Redan 2012 noterades i Skolinspektionens (2012) granskning av grundläggande 

vuxenutbildning, Grundläggande vuxenutbildning – En granskning och uppföljning av 

anpassning av utbildningen, behov av anpassningar i utbildningen, eftersom ”Studerande på 

grundläggande vuxenutbildning är ingen homogen grupp” (Skolinspektionen, 2012, s 6). I 

granskningen från 2012 konstateras detta utan ytterligare kommentar, medan man i 

granskningen från 2019 diskuterar komvux målgrupp mer ingående. 
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I granskningen av komvux gymnasiala nivå från 2019 konstaterar Skolinspektionen (2019) att 

dagens elevgrupp på komvux inte enkelt kan sammanfattas, eller överskådas, men att det finns 

fog för att konstatera att elever är av varierande ålder, med varierande utbildningsbakgrund 

och erfarenhet. Det gör att elever inom komvux verksamhet skiljer sig vad gäller 

förutsättningar och behov menar Skolinspektionen (2019) som fortsatt framhåller att en hög 

andel elever inte har svenska som modersmål, många har skolmisslyckanden bakom sig, en 

del har ingen skolbakgrund medan andra är högt utbildade. Vissa har arbetat många år innan 

de väljer att studera och andra har inte arbetat en dag i sitt liv före komvuxdebuten. Mål, syfte 

och vägen till målet varierar enormt från elev till elev. Fram växer en bild av en oerhört 

heterogen elevgrupp (Skolinspektionen (2019). Samtidigt ökar antalet elever, och unga elever 

är en stor grupp inom vuxenutbildningen. På sikt kommer den gruppen också att öka eftersom 

många nyanlända ungdomar kommer att behöva vuxenutbildning, framförallt på 

gymnasienivå (Skolinspektionen, 2019). 

2.2 Styrdokument 

Mot bakgrund av komvux historia, intentionen med utbildningen, och dagens uppdrag 

framträder en bild av en verksamhet som idag har en viktig roll att spela i samhällslivet, 

arbetslivet och individens liv. Samtidigt är det tydligt att den elevgrupp som kommer i kontakt 

med komvux verksamhet är heterogen och mångfacetterad.  

Liksom all utbildningsverksamhet i det svenska skolväsendet regleras vuxenutbildningens 

verksamhet av styrdokument som slår fast vad eleverna, och samhället, kan förvänta sig av 

utbildningen. Styrdokumenten ger verksamheten dess uppdrag och genom att skanna 

styrdokumenten efter nyckelbegrepp kring hur verksamheten ska bedrivas går det att få en 

bild av vilka faktorer lagstiftaren anser vara viktiga för att elever i vuxenutbildningen ska 

lyckas. 

Komvux, där SFI, grundläggande och gymnasial utbildning, samt yrkesutbildning på 

gymnasial nivå ingår, styrs av Skollagen (2010:800), framförallt kap 20, vilket är helt tillägnat 

vuxenutbildningen. Förordningen om vuxenutbildning ((2011:1108) styr framförallt hur 

vuxenutbildning ska organiseras när det gäller kurser, verksamhetspoäng och omfattning. 

Läroplanen för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) styr över utbildningen och 

undervisningen inom komvux.  



12 
 

2.2.1 Skollagen och Förordning om vuxenutbildningen 

Skollagen (SFS 2010:800) slår inledningsvis fast att tillgången till utbildning ska vara 

likvärdig för alla, oavsett geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden och att 

alla elever ska ha tillgång till den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande för att nå så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det inom ramen för undervisningen 

framkommer att det kan finnas en risk att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås ska eleven snabbt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen (SFS 2010:800). Dessa inledande bestämmelser gäller för 

vuxenutbildningen såväl som för de tidigare skolformerna. I Skollagens (SFS 2010:800) 

kapitel 20, där den kommunala vuxenutbildningen behandlas särskilt, inleder lagstiftaren med 

att:  

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 

lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka 

sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. (SFS 

2010:800, kap 20 2§)  

Utbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen syftar enligt lagtexten till att ge vuxna 

invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket, till att ge sådana kunskaper som 

den vuxne eleven behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet, och till att möjliggöra 

fortsatta studier, och att ge kunskaper på en sådan nivå som motsvarar den utbildning som 

ungdomar får i gymnasieskolan (SFS 2010:800).  

Vidare finns varje elevs rätt till en individuell studieplan, utarbetad i samverkan med eleven 

och med uppgifter om den enskildes studiemål och planerad omfattning av studierna, reglerad 

i både Skollagen (SFS 2010:800) och Förordning om vuxenutbildningen (SFS 2011:1108). 

2.2.2 Läroplanen 

Eftersom Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) har som fokus utbildningen 

och undervisningen inom komvux ligger texten i den närmare komvux praktiska verksamhet 

än de tidigare nämnda styrdokumenten. Här finns formuleringar som slår fast uppdrag, 

värdegrund, mål och riktlinjer, och ansvar inom komvux. Redan i uppdragsformuleringen 

finns skrivningar om en heterogen elevgrupp med olika förutsättningar och här fastslås 

vuxenutbildningens uppdrag att alltid möta varje elev utifrån individuella förutsättningar 

(SKOLFS 2012:101). Detta förstärks genom en komplettering till Skollagens (SFS 2010:800) 

skrivning om att utbildningen ska vara likvärdig, där det förtydligas att likvärdighet inte 
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innebär att utbildningen måste se likadan ut överallt och att verksamhetens resurser inte 

nödvändigt ska fördelas lika mellan eleverna. Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 

2012:101) betonar att:  

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

finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför bör till exempel 

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

särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning (SKOLFS 2012:101, kap 1, En likvärdig 

utbildning). 

I enlighet med detta ska vuxenutbildningen också, enligt Läroplan för vuxenutbildningen 

(SKOLFS 2012:101), stödja elever i att kombinera studier och arbete, och ge möjlighet till 

flexibilitet vad gäller plats, tid, studietakt, studieform och sätt att lära. Elever ska också ges 

möjligheter till inflytande över utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat, genom att 

vuxenutbildningen är tydlig med utbildningens mål, innehåll och arbetsformer samt vilka 

rättigheter och skyldigheter elever har. Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101), 

precis som Skollagen (SFS 2010:800) och Förordning om vuxenutbildningen (SFS 

2011:1108), betonar vikten av en individuell studieplan för alla elever på komvux. Vidare 

finns i Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) skrivningar om kunskapssyn, där 

det betonas att elever ska ges möjlighet till överblick och sammanhang, möjlighet att 

reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. Vuxenutbildningen ska ta till 

vara de kunskaper och erfarenheter som vuxna elever har inhämtat tidigare i livet, genom 

arbete och/eller studier (SKOLFS 2012:101).  

För att kunna uppfylla de krav som ställs på vuxenutbildningen i och med dessa formuleringar 

slår Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) fast att vuxenutbildningen måste 

sträva efter flexibla lösningar i organisation, arbetssätt och arbetsformer, för att kunna ta 

avstamp i individens behov och förutsättningar. Verksamheten måste ständigt prövas, resultat 

följas upp och utvärderas och nya metoder prövas, utvecklas och utvärderas (SKOLFS 

2012:101).  

2.3 Skolinspektionen granskar 

Skolinspektionen är den myndighet som nationellt ska verka för att elever får goda 

förutsättningar för sitt lärande och för elevers förbättrade kunskapsresultat. Genom att 

regelbundet granska kvaliteten och utöva tillsyn över huvudmän och verksamheter ska 

inspektionen bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet. På Skolinspektionens 
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hemsida uttrycks specifikt ett uppdrag att genom att granska verksamheters arbete följa upp 

studieresultat inom vuxenutbildningen (Skolinspektionen 2019b). Enligt regeringens 

instruktion till Skolinspektionen, Förordning med instruktion för Statens skolinspektion, ska 

Skolinspektionens granskning omfatta en kvalitativ bedömning av undervisning och 

verksamhet i den granskade organisationen (SFS 2011:556). Skollagen stipulerar att 

granskningen ska avse den granskade verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra 

riktlinjer (SFS 2010:800). 

Skolinspektionens (2012, 2018 och 2019) granskningar med synpunkter bidrar till att ge en 

bakgrundsbild av hur komvux verksamhet ser ut idag. Styrdokumenten är utformade för att 

göra utbildningen så ändamålsenlig som möjligt för elever, och granskningarna är en form av 

temperaturmätning av hur det står till med verksamheternas arbete för att möta elevers behov 

och därmed lyckas med sitt uppdrag. 

Skolinspektionen har i ett antal rapporter redovisat de granskningar som gjorts av olika 

aspekter av vuxenutbildningen: SFI; Undervisning i svenska för invandrare. 

Kvalitetsgranskning 2018 (Skolinspektionen, 2018), grundläggande vuxenutbildning; 

Grundläggande vuxenutbildning – En granskning och uppföljning av anpassning av 

utbildningen (Skolinspektionen, 2012) och gymnasial vuxenutbildning; Kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial nivå – Granskning av huvudmäns och rektorers arbete för 

flexibilitet och individanpassning (Skolinspektionen, 2019), Här identifieras ett flertal 

områden där inspektionen har funnit att komvux brister, områden som måste utvecklas om 

utbildningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Därmed bekräftas bilden av en vuxenutbildning 

som står inför en rad utmaningar.  

2.3.1 Individanpassning 

Vuxenutbildningens särart som bland annat inbegriper en mycket heterogen elevgrupp, 

innebär att den bör vara mer flexibel och individanpassad än andra skolformer. Detta betonas i 

de styrdokument som har studerats i avsnittet ovan. Skolinspektionen (2012, 2018, 2019) 

konstaterar i flera rapporter från senare år att vuxenutbildningen i Sverige brister när det 

gäller individanpassning av utbildningen och man noterar att det är ett område som det har 

anmärkts på i tidigare rapporter. Bristerna i individanpassning kvarstår inom 

vuxenutbildningen trots påpekanden (Skolinspektionen, 2019). Enligt Skolinspektions 

granskningar (2012, 2018, 2019) anpassas inte utbildningen efter individuella elevers behov 
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och förkunskaper, när det gäller arbetssätt, innehåll eller stöd i studierna. I många kommuner 

saknas kartläggning av vilka behov och förutsättningar elever har i ett inledningsskede av 

studierna, menar Skolinspektionen i sin granskning av grundläggande vuxenutbildning 

(2012). En av följderna av detta kan bli att undervisningen många gånger inte är tillräckligt 

utmanande och att elever ibland tvingas repetera sådant de redan kan istället för att stimuleras 

till vidare utveckling (Skolinspektionen, 2012). Följderna av brister i individanpassningen i 

undervisningen, konstaterar Skolinspektionen (2018), är att elever inte ser undervisningen 

som relevant vilket kan leda till bristande motivation, att studiegången förlängs eller att elever 

avbryter sin utbildning i förtid. I granskningarna av vuxenutbildningen (Skolinspektionen, 

2012, 2018, 2019) identifieras olika orsaker till bristen på individanpassning i utbildningen; 

ofta upplever lärare otillräckliga förutsättningar, eller otydliga instruktioner från ledningen, 

när det gäller att arbeta med individanpassningar. Även gruppstorlek anges som en tungt 

vägande faktor, liksom lärares utbildning och erfarenhet (Skolinspektionen, 2018). Faktorer 

som stärker möjligheten att individanpassning sker är, enligt Skolinspektionen (2018), att 

ledningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, att det finns en samsyn mellan ledning och 

lärare kring uppdraget och att ledningen ger lärare goda förutsättningar för planering och 

samarbete med kollegor. I de verksamheter där man kan se en hög grad av flexibilitet i 

organisationen observeras också en högre grad av individanpassning eftersom det i vissa mer 

flexibla system har visat sig lättare att uppmärksamma varje enskild elev, till exempel i en 

löpande antagningsprocess (Skolinspektionen, 2012). 

2.3.2 Flexibilitet 

Flexibilitet på en organisatorisk nivå är ett annat område där Skolinspektionens granskningar 

(2012, 2018, 2019) ser att vuxenutbildningen inte lever upp till sitt uppdrag. Utbildningen ska 

erbjudas flexibelt vad gäller antagningstider, och utbildningsformer, så att vuxna elever kan 

välja utbildningstid och form efter sina behov och sin livssituation (Skolinspektionen, 2019). 

Inom en utbildning ska elever även kunna kombinera olika aktiviteter, som studier, praktik 

eller arbete, något som idag är svårt i många kommuner (Skolinspektionen, 2018). 

Terminsbegreppet har enligt Skolinspektionen (2019) inte funnits i vuxenutbildning på över 

30 år, men granskningar visar att en stor andel av kommunerna fortfarande organiserar 

utbildning för vuxna enligt det läsår som gäller för grund- och gymnasieskolan. Det innebär 

att elever kan få vänta i månader på att påbörja sin utbildning och att studietiden riskerar att 

förlängas. Även när det gäller former för utbildningen ser Skolinspektionen (2019) brister. 

Inom många verksamheter finns inte möjligheten att välja mellan distans och skolförlagd 
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utbildning efter elevers behov. Snarare är det organisatoriska faktorer som avgör vilken 

flexibilitet som erbjuds (Skolinspektionen, 2019). Brister i utbudet gör att elever inte alltid 

kan välja att läsa de kurser de behöver i den form de önskar utifrån sina individuella behov, 

vilket kan påverka möjligheten att kombinera studier, arbete och familjeliv, något som många 

elever önskar eller behöver kunna göra (Skolinspektionen, 2012). Skolinspektionen (2012 och 

2019) identifierar flera risker med en bristande flexibilitet i vuxenutbildningens organisation 

av studierna, så som felval vad gäller studieform, med påföljande misslyckanden, fördröjning 

av kursstart och därmed längre studietider och avbrott i studier på grund av svårigheter att 

kombinera studier med familj och arbete. Enligt Skolinspektionen (2012 och 2018) ställer en 

mer flexibel organisation vad gäller antagningstider också högre krav på individanpassning i 

undervisningen. Brister i flexibilitet i kommunernas vuxenutbildning beror enligt 

inspektionen på olika faktorer, som kommunens storlek, ekonomi och tillgång till lärare 

(Skolinspektionen, 2012 och 2018).  

2.3.3 Studievägledning och individuella studieplaner 

Enligt de styrdokument för vuxenutbildningen som har studerats i ett tidigare avsnitt är 

studievägledning och de individuella studieplanerna tänkta att vara ett stöd i planering och 

genomförande av en utbildning anpassad efter elevers behov och förutsättningar. På så sätt 

ska planerna ses som en central del i utformningen av en individanpassad och flexibel 

vuxenutbildning eftersom de ska innehålla information om elevers studiebakgrund, 

utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.  

Skolinspektionens (2012 och 2019) granskningar ser att studievägledarnas roll och de 

individuella studieplanernas utformning och användning skiljer sig stort mellan olika 

verksamheter och att det finns stora brister på området. I granskningen av den grundläggande 

vuxenutbildningen (Skolinspektionen, 2012) konstateras att det i vissa fall inte finns en 

naturlig tillgång till studievägledning i verksamheten och det finns inte någon samverkan 

mellan studievägledare och övrig verksamhet. Det är inte heller ovanligt att de individuella 

studieplanerna inte är kända av elever och inte heller används som aktiva dokument av lärare 

och elever under studietiden (Skolinspektionen, 2012). Det är viktigt att lärare känner till 

elevers individuella utbildningsmål, samt att elever själva känner till sin individuella 

studieplan eftersom eleven då får en tydlig bild av sina planerade studier, menar 

Skolinspektionen (2018). Chansen ökar då att planen kan bidra till en utbildning och 

undervisning som utgår från elevens mål (Skolinspektionen, 2018). Utan fungerande 
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studievägledning och aktiva studieplaner finns risk för att helhetsbilden av och för eleven 

förloras vilket påverkar möjligheterna till individanpassning och flexibilitet i utbildningen 

såväl som elevens möjlighet att påverka sin studietakt och studieväg, konstateras i 

Skolinspektionens granskning av den gymnasiala vuxenutbildningen från 2019. 

2.3.4 Uppföljning, styrning och ledning 

Genomgående visar också Skolinspektionens (2012, 2018 och 2019) granskningar på 

utmaningar som vuxenutbildningen har i sin verksamhet när det gäller arbete med uppföljning 

av orsaker till bristande studieresultat och styrning och ledning i verksamheten. Statistiken 

visar på låga resultat inom vuxenutbildningen nationellt, liksom en hög andel avbrott och 

långa studietider (Skolinspektionen, 2012, 2018 och 2019). Skolinspektionens (2012) 

granskning av den grundläggande vuxenutbildningen visar också att det i många kommuner 

saknas kunskap om orsakerna till de låga resultaten. Underlag för att utvärdera verksamheten 

saknas ofta och i de fall där uppgifter samlas in används de inte för att analysera den egna 

verksamheten (Skolinspektionen, 2012). Skolinspektionen (2019) konstaterar att det utan en 

analys av resultat blir svårt för skolledning och huvudmän att vidta rätt åtgärder för att 

förbättra resultaten. I granskningen av gymnasieutbildningen inom komvux identifierar 

Skolinspektionen (2019) att en framgångsfaktor är att vuxenutbildningen är en prioriterad 

fråga för huvudmannen, och att det finns en tydlig styrning och ledning från huvudman till 

rektor och till lärare. I de kommuner där verksamhetens resultat systematiskt följs upp och 

analyseras får detta tydliga effekter i verksamheten, så som högre grad av flexibilitet och 

individanpassning (Skolinspektionen, 2019). I de fall där huvudmannen inte visar intresse för 

vuxenutbildningens resultat kan det också på sikt få negativa konsekvenser eftersom det 

påverkar resurstilldelning och andra typer av insatser från huvudmannen i verksamheten 

konstaterar Skolinspektionen i granskningen av SFI från 2018. 

2.3.5 Vuxenperspektiv i undervisningen, förväntningar och elevinflytande  

I Skolinspektionens granskningar (2012, 2018 och 2019) framkommer också att 

vuxenutbildningen ofta brister i att använda ett vuxet perspektiv i undervisningen. 

Vuxenperspektivet innebär, enligt Skolinspektionen (2018) att elevers erfarenheter tas till vara 

och att man i hög grad arbetar utifrån att den vuxne eleven är mer självständig och har en 

större förmåga till självbestämmande och inflytande över undervisningen än vad som kan 

förväntas i andra skolformer. Inspektionen ser att elevers inflytande i verksamheten i många 
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fall är begränsad, och att deras erfarenheter och upplevelser inte tas tillvara. Inlärningen 

riskerar att bli passiv (Skolinspektionen, 2018). Lärare ger ofta uttryck för låga förväntningar 

på elevers förmåga att arbeta med självständighet och inflytande och hänvisar till brister i 

skolbakgrund och studieteknik såväl som ovana vid demokratiska arbetssätt 

(Skolinspektionen, 2012). Skolinspektionen (2012) pekar på brister i lärares insikt i vad 

vuxenutbildning innebär och hur den skiljer sig från annan skolverksamhet. Man anser att det 

finns uttalade behov av kompetensutveckling för lärare inom vuxenutbildning när det gäller 

vuxnas lärande (Skolinspektionen, 2012). 

I Skolinspektionens granskningar av SFI (2018), den grundläggande vuxenutbildningen 

(2012) och den gymnasiala vuxenutbildningen (2019) blir det synligt att vuxenutbildningen 

står inför stora utmaningar när det gäller att fullfölja sitt uppdrag. Det finns brister i 

verksamheten när det gäller flexibilitet och individanpassning, planering i studierna, 

uppföljning och styrning samt i synen på hur utbildning för vuxna ska bedrivas. 

2.4 Vuxnas lärande  

2.4.1 Vuxenpedagogik 

Enligt dåvarande Myndigheten för skolutvecklings Stöd och referensmaterial från 2005, om 

vuxnas lärande, är vuxenpedagogik som disciplin inte helt enkel att ringa in. Ämnet är 

föränderligt och brett och handlar om lärande i olika miljöer som folkbildning, högre 

utbildning, vuxenutbildning och arbetsplatslärande. Forskning inom området är 

tvärvetenskaplig och behandlar teman som lärande, identitet, kunskapssyn, genus, etnicitet, 

bedömning och kommunikationsprocesser (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Här ställs 

frågor kring förutsättningar och villkor för vuxnas lärande. Vad betyder det att vara vuxen och 

hur bemöts de vuxna av samhället? Man menar att tiden, sammanhanget och människorna 

ständigt förhandlar kring vad det betyder att vara vuxen, och följden av detta blir att 

innebörden i begreppet vuxenpedagogik inte kan fastslås permanent (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). Att definiera vad vuxenpedagogik är skulle betyda att vi har bestämt 

oss för hur världen är beskaffad när det gäller vad det betyder att vara vuxen, hur människor 

lär sig, hur undervisning ska organiseras och vad utfallet ska bli, menar författarna 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005). Myndigheten för skolutveckling (2005) listar några 

gemensamma drag man menar har identifierats som relevanta inom området hur vuxna lär sig:  
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 Lärande hanteras i relation till egna erfarenheter 

 Lärande är en självskapande aktivitet, styrd utifrån relevans/nytta 

 Lärande handlar om att forma identiteter och relatera kunskap till olika sammanhang 

 Lärande är problemorienterat eller frågestyrt, men också en utmaning (önskad eller oönskad) 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 20). 

 

2.4.2 Villkor för vuxnas lärande 

I sin bok Vuxendidaktik. Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande (2013) ställer 

sig Staffan Larsson, professor i vuxenpedagogik, frågan vad det är för särskilt med att 

undervisa vuxna. Han menar att det, även om det är stora skillnader mellan barn och vuxna, 

inte räcker att vända sig till utvecklingspsykologin för att hitta förklaringar till skillnaderna i 

barns och vuxnas lärande. Istället är det de omständigheter vuxna befinner sig i som har störst 

påverkan på vuxnas lärande och studier (Larsson, 2013). Vuxnas lärande sker ofta 

kontinuerligt i sammanhang där barn och unga inte befinner sig och vuxna är därmed inte 

oskrivna blad utan har lärt av livet och har med sig andra slags erfarenheter än barn och 

ungdomar när de kommer in i utbildning menar Larsson (2013). Erfarenhetstanken och hur 

vuxnas erfarenheter ska få ta plats i utbildningen har genom åren haft stor inverkan på svensk 

vuxenutbildning, konstaterar han vidare (Larsson, 2013). Vuxna befinner sig i andra 

omständigheter vad gäller vardagen än barn och ungdomar, vilket kan göra att utbildares 

visioner för hur utbildningen ska utformas både kan bromsas och möjliggöras av den 

vardagliga verkligheten som omger elever utanför skolan (Larsson, 2013). I Lärande på 

vuxnas vis – vetenskap och beprövad erfarenhet där redaktörer är Madeleine Arnbrandt 

Dahlgren och Irma Carlsson (2011) beskrivs ramfaktorteorin, som är framträdande i 

pedagogikforskning och som menar att undervisningen formas av de villkor den bedrivs på. 

Utbildares villkor styrs av politiska och administrativa beslut, som bland annat råder över 

ekonomiska resurser, lokaler, innehåll i undervisningen. Utöver detta påverkas även 

vuxenutbildning av att verksamheten måste formas i förhandling mellan lärare och den vuxne 

eleven. Både lärare och elever kommer in i verksamheten med ganska bestämda 

föreställningar om vad som är god undervisning och vad man bör lära sig i skolan, skriver 

Arnbrandt Dahlgren och Carlsson (2011). Utbildning för vuxna i hög grad kan påverkas både 

begränsande och möjliggörande av vuxna elevers verklighet, beroende på hur utbildaren 

väljer att tillvarata det eleverna har med sig in i undervisningen, menar Larsson (2013).  
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2.4.3 Andragogik 

Fejes (2013) beskriver i boken Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning, att 

det var under 1960- och 1970-talen den amerikanske vuxenutbildaren och forskaren Malcolm 

Knowles började användningen av termen andragogik, en utveckling av ordet pedagogik. Där 

pedagogik betyder att leda barn, betyder andragogik att leda vuxna. Termen andragogik kom 

att användas om vuxenutbildningens praktik och forskning om vuxnas utbildning framförallt i 

vissa delar av Europa och i USA, medan begreppet egentligen aldrig fick genomslag i andra 

delar av världen, bland annat Sverige, skriver Fejes (2013). Även om begreppet i sig inte har 

fått särskilt stort genomslag kan man se att andragogikens tankar har haft stor betydelse i den 

svenska akademiska diskussionen om utbildning för vuxna (Fejes, 2013). Larsson (2013) 

noterar att det har funnits tecken på att andragogikens idéer har setts som den enda rätta läran, 

men att den på senare år har utsatts för en del kritik och numera bäst kan ses som en av flera 

tankelinjer kring utbildning för vuxna. Andragogikens idé bygger på att vuxna skiljer sig från 

barn när det gäller lärande på ett flertal områden, enligt Larsson (2013). Vuxna behöver veta 

varför de ska lära sig något och vuxna har en självbild av att vara kapabla att fatta egna beslut 

och i och med detta styra sitt eget lärande. Vidare har den vuxne med sig erfarenheter som 

leder till individuella skillnader som måste tas till vara i undervisning, vuxna är mer villiga att 

lära samtidigt som de är fokuserade på sin livssituation och med det mera uppgifts- och 

problemorienterade i studierna.  Slutligen är vuxna visserligen motiverade av yttre motiv som 

karriär och framgång, men de drivs även av inre motiv, som utveckling av självkänsla. 

Resonemangen i andragogiken får stora konsekvenser för vuxenutbildning menar Larsson 

(2013); vuxnas behov bör styra utbildningens innehåll och form, en aktiv studievägledning 

som kan möjliggöra individuella vägar i utbildningen blir viktig liksom validering för att lyfta 

vuxnas erfarenheter och kunskaper (Larsson, 2013).  

2.4.4 Ingen enhetlig didaktik för vuxna men vissa gemensamma drag 

Larsson (2013) menar att det inte går att urskilja någon enhetlig didaktik för vuxna. I 

vuxenutbildningssammanhang finns en mångfald av perspektiv på hur utbildning för vuxna 

ska bedrivas bäst (Larsson, 2013). I litteratur om vuxnas lärande är en diskussion kring 

kunskapssyn vanligt förekommande, där en mer holistisk syn på kunskap, en förståelse för 

sammanhang snarare än detaljkunskap förs fram, skriver Ann Hedin och Lennart Svensson 

(2011) i sin bok Nycklar till kunskap. Om motivation, handling och förståelse i 

vuxenutbildning. Även den skarpa uppdelningen mellan teoretisk och praktisk kunskap 
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ifrågasätts till förmån för en mer nyanserad bild, där man kan se att det praktiska vardagliga 

handlandet inom ett yrke även innehåller teoretiska moment, som tolkande och analyserande. 

Lärarens roll påverkas av synen på kunskap, och istället för att vara en kunskapsförmedlare 

ses lärare inom vuxenutbildning mer och mer som en handledare. Läraren och eleven har ett 

gemensamt ansvar att arrangera inlärningssituationen så att lärandet faktiskt sker. Lärarrollen 

förändras till att mer handla om att uppmuntra aktivitet och reflektion än om att förmedla, 

styra och kontrollera (Hedin & Svensson, 2011).  

Även frågan om vuxna elevers identitet är flitigt diskuterad i litteraturen, bland annat i 

Abrandt Dahlgren och Carlsson (2011). Att som vuxen börja studera och gå in i elevrollen 

betyder ofta att den eller de identiteter man redan har utmanas. Som elev i vuxenutbildning 

måste man balansera de åtaganden man redan har i vardagen, och försöka upprätthålla roller 

man har. Att leva upp till olika identiteter får konsekvenser för hur man använder sin tid och 

prioriterar i livet. Studierna måste anpassas till vardagen, vilket innebär ett ständigt 

förhandlande av olika roller och olika status (Abrandt Dahlgren och Carlsson, 2011). 

2.4.5 Motivation 

I sin text om motivation beskriver Ahl (2004) att de teorier som finns om motivation och 

lärande bygger på generella motivationsteorier, som förutsätter att människan har en 

inneboende lust att lära, vilken i vissa lägen dämpas av vissa hinder som ligger i vägen. Det 

kan handla om hinder av personligt slag, som dåliga skolerfarenheter och om hinder av 

strukturellt slag som bristande tillgänglighet och bristande information. Teorier om motivation 

menar att om man undanröjer hinder av det slaget så undanröjer man även 

motivationsproblem som kan förekomma (Ahl, 2004). Vuxna kan ha många motiv för att vilja 

lära sig, som sociala strävanden, läsintresse, politiskt engagemang och goda tidigare 

skolerfarenheter, men i enlighet med de teorier Ahl (2004) tar upp är det mest intressant att 

fundera över vilka hinder som kan förekomma. Först då kan man som ansvarig för 

utbildningen börja arbeta för att undanröja dessa. Det är inte heller produktivt, skriver Ahl 

(2004), att använda bristande motivation hos elever som förklaring för att elever inte når 

målen eller avbryter studier i förtid. Viktigare är att arbeta med utbud, information, relevans, 

arbetssätt, struktur och god atmosfär i utbildningen (Ahl, 2004). 

Enligt den modell Ahl (2004) redovisar, som kan användas för att förstå deltagande i 

vuxenutbildning och som bygger på fyra olika motivationsteorier går det inte att hitta enkla 
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skäl till varför man väljer att delta i vuxenutbildning, utan skälen till detta utgör en 

komplicerad kedja, menar Ahl (2004). Ett första steg är att personen tror sig om att klara 

studierna och därmed nå sitt individuella mål. Attityder till utbildning kommer dels från 

personens egen erfarenhet, men också från dess referensgrupp. Praktiska förutsättningar för 

studier måste finnas, som exempelvis utbildningstillfällen, ekonomi och barnomsorg. Det är 

dessutom viktigt att individer känner till att de praktiska förutsättningarna finns, något som 

inte alltid är givet. Information är alltså också viktigt. Sammanfattningsvis måste självkänsla 

och positiv attityd finnas likväl som praktiska förutsättningar (Ahl, 2004). 

Enligt alla teorier i Ahls (2004) studie är det alltså givet att människan har en inneboende lust 

att lära, men det är också viktigt att inse att det inte automatiskt betyder att människan vill 

utbilda sig inom formell vuxenutbildning. Ett ointresse för vuxenutbildning kan mycket väl 

tyda på ett intresse för något helt annat, menar Ahl (2004). Man är alltid motiverad eller 

omotiverad i förhållande till något, fortsätter hon, vilket innebär att det egentligen är orimligt 

att hitta en teori som generellt förklarar motivation. Kanske är det bättre att tala om lust eller 

intresse (Ahl, 2004). 

2.5 Inkluderingsbegreppet 

I Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar beskriver Ann Ahlberg 

(2013) hur den svenska utbildningspolitiken påverkas inte bara av den inhemska debatten, 

utan även av internationella överenskommelser. Ahlberg skriver att Sverige 1994 skrev på 

Salamancadeklarationen, en avsiktsdeklaration om hur undervisning för elever i behov av stöd 

ska organiseras. I deklarationen framhålls att alla elever så långt det är möjligt bör undervisas 

i den reguljära skolan, och att varje elev i det sammanhanget ska få det stöd som behövs för 

att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Grundtankar i deklarationen är jämlikhet och allas 

rätt till en inkluderande undervisning. Deklarationen är på intet sätt bindande, men ger uttryck 

för en uppfattning och inriktning som har politisk bäring för de länder som skrivit på 

(Ahlberg, 2013). I deklarationen uttrycks uppfattningen att:  

 
 elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom 

en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov, 

 

 ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande 

attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma 

skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar 

kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela utbildningssystemet.(Svenska Unescorådet, 2006, s 11) 
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I citatet ovan ersätts orginalets ”inclusive orientation” (UNESCO, 1994, s ix) med det svenska 

integrationsinriktning, även om ett mer rättvisande begrepp hade varit inkluderingstanke, eller 

inkluderingsinriktning, något som är värt att notera. Ahlberg (2013) beskriver hur begreppet 

inkludering under senare årtionden har kommit att ersätta föregångaren integrering, vilket 

kommit att uppfattas som otillräckligt. Hon menar att skillnaden är att inkludering står för 

system- och organisationsförändring medan integrering handlar om individens anpassning till 

befintliga förhållanden. ”Inkludering är således något mer och annorlunda än integrering” 

(Ahlberg, 2013, s 26). Inkludering skulle kunna ses som en process som handlar om hela 

skolan och syftar till alla elevers gemenskap och delaktighet, menar Ahlberg (2013) och 

fortsätter med att konstatera att inkludering då ger alla elever rätt till likvärdig utbildning och 

handlar om att skapa möjligheter för dem som riskerar att ställas utanför. 

Under senare år har begreppet inkludering alltmer varit en del av den svenska skoldebatten. 

Claes Nilholm och Kerstin Göransson (2014) tar upp den otydlighet, bland annat i politik- och 

forskningssammanhang, som olika definitioner av begreppet inkludering skapar. De redovisar 

i sin artikel Conceptual diversities and empirical shortcomings – a critical analysis of 

research on inclusive education sin analys av forskning om inkluderande utbildning, och 

skriver att de har funnit fyra olika definitioner av inkludering i den forskning de har granskat; 

a) inkludering = placering av elever i behov av stöd i ”vanliga” klassrum, b) inkludering = att 

möta elever i behov av stöd när det gäller sociala och skolrelaterade behov, c) inkludering = 

att möta alla elevers sociala och skolrelaterade behov, och d) inkludering = skapandet av 

gemenskaper (Göransson och Nilholm, 2014). Det centrala i definition d), menar Göransson 

och Nilholm (2014) är att den fokuserar på gruppen snarare än på individen. Inkludering som 

fenomen kan, trots de olika definitionerna, sägas ha kommit att starkt förknippas med idén om 

gemenskap eftersom klassrum som välkomnar alla elever, speciellt dem som tillhör grupper 

som i andra sammanhang ofta marginaliseras i samhället, hjälper till att skapa samhällen där 

olika typer av kunskap tas till vara och olikheter värderas (Göransson och Nilholm, 2014).  

I Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen?, en rapport från 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, även den skriven av Göransson och Nilholm (2013), 

uttrycks liknande tankar. Här menar författarna att det är viktigt att veta vilken definition av 

inkludering som används i samtal om inkludering, men att den gemenskapsorienterade 

definitionen, som man här väljer att kalla ”den mer radikala synen på inkludering” 

(Göransson och Nilholm, 2013, s 28) är den som kan förespråkas i relation till grundskolan 

eftersom den är väl förankrad i de ideal som förs fram av inkluderingens förespråkare och att 
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den resulterar i ett skolsystem som är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella 

egenskaper. I ett inkluderande system finns gemenskap på olika nivåer, och olikhet ses som 

en tillgång, menar de (Göransson och Nilholm, 2013).  Den gemenskapsorienterade 

definitionen som Göransson och Nilholm (2013) förespråkar här är också den som kan kännas 

igen från Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och från Ahlberg (2013). 

I artikeln Har inkluderingen gått för långt? skriver Gunnlaugur Magnusson (2918, maj) om 

den debatt som de senaste åren har funnits kring inkluderingsbegreppet. Nej, svarar han på 

frågan i artikelns rubrik, och menar att ett problem är att begreppet har olika definitioner, 

något som skapar en otydlighet i den offentliga debatten såväl som i forskning och praktisk 

verksamhet. Utbildningsfrågor existerar alltid i en kontext, menar han:  

Debatt som betraktar inkludering som ett isolerat problem, som kan ordnas vid sidan av hela 

systemet, är dömd till att föreslå förenklade lösningar i symbolpolitikens tecken, snarare än 

lösningar som begagnar lärare och elever. 

Inkludering beskrivs ofta något nedlåtande i debatten, som ”en fin idé” som ”inte fungerar”. Den 

grundas dock tydligt i demokratiska ideal och mänskliga rättigheter, där mångfald ses som ett mål 

och medel för framtida samhället, ideal de flesta debattörer står för. I tider av ökad extremism, 

sekterism och politisk besvikelse, borde vi hellre värna om och ge inkludering en riktig chans. 

(Magnusson, 2019, maj) 

  

Oklarheten vad gäller hur begreppet inkludering ska förstås är alltså en stor anledning till dess 

framträdande roll i svensk skoldebatt, där frågan inte har varit hur inkludering ska uppnås, 

utan snarare om inkludering alls är något att sträva efter, enligt vad man kan utläsa av 

Magnusson (2019). Claes Nilholm (2006) konstaterar i Forskning i Fokus nr 28, Inkludering 

av elever ”i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad vet vi? att ett begrepp som 

inkludering blir mer och mer sårbart för omtolkningar ju närmare de vardagliga praktikerna 

det kommer. Om inte en reflekterande debatt förs kring hur begrepp används riskerar de att 

påverkas av den befintliga omgivningen, och i och med det förändras till sitt innehåll för att 

alltmer återspegla traditionella värderingar och synsätt (Nilholm, 2006). Även Elisabeth 

Persson och Bengt Persson (2012) har i sin bok Inkludering och måluppfyllelse – att nå 

framgång med alla elever diskuterat inkludering och begreppets definition. Människor är 

olika och snarare än att förändra människor, handlar skolans uppgift om ”att med 

professionellt handlag ge alla elever stimulans och uppmuntran, där målet är meningsfullt 

deltagande i det gemensamma och gemensamhetsskapande” skriver de (Persson och Persson, 

2012, s 19). Medan det i skoldebatten om resultat och siffror ibland är svårt att hävda mer 
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övergripande syften och ambitioner, är det ändå viktigt att komma ihåg att dessa värden låg 

till grund för grundskolans införande på 1960-talet, fortsätter Persson och Persson (2012). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att begreppet inkludering har varit aktuellt i den 

svenska skoldebatten under lång tid, men att denna debatt också påverkas av att definitionen 

av begreppet inte alltid klargörs. I den här studien är det intressant att undersöka vad som 

leder till framgång i vuxenutbildning både på personlig och strukturell nivå, det vill säga 

vuxenutbildningen som helhet. Denna avgränsning ger stöd till valet av definition av 

begreppet inkludering för det fortsatta arbetet här. Dessutom blir det i de resonemang som 

svenska forskare för i förhållande till debatten tydligt att en definition ligger närmast de 

värden den svenska skolan vilar på, nämligen den gemenskapsorienterade definitionen. Den 

den beskrivs av Nilholm och Göransson (2013) så här:  

I ett inkluderande system finns gemenskap på olika nivåer i systemet och olikhet ses som en 

tillgång. Samarbete och gemensam problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan 

gemensakp och demokratiska processer är centrala. Alla elever ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i en 

lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån ens egna 

förutsättningar (Nilholm och Göransson, 2013, s 28). 

Det här är den definition som kommer att användas i den fortsatta studien där begreppet 

inkludering kommer att diskuteras i förhållande till vuxenutbildningen. 
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3 Metod 

Avsnittet presenterar den metod som använts för studien, hur sökningar av material har 

genomförts, vilka avgränsningar som gjorts och hur materialet har bearbetats och analyserats.  

3.1 Systematisk litteraturstudie 

Den metod som har valts för den här studien är systematisk litteraturstudie, vilket är en metod 

som enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) i 

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Vägledning vid examensarbeten och 

vetenskapliga artiklar, kan användas då en undersökning strävar efter att besvara praktiska 

frågeställningar. I det här fallet är syftet med studien att undersöka vilka personliga och 

strukturella framgångsfaktorer som enligt internationell forskning identifieras i 

vuxenutbildning och på vilket sätt dessa förhåller sig till en mer inkluderande 

vuxenutbildning. Studien är designad för att nå praktiskt tillämpbara resultat, varför en 

systematisk litteraturstudie är en bra metod att använda i sökandet efter svar på 

frågeställningarna. Den systematiska litteraturstudien innebär, enligt Eriksson Barajas et al. 

(2013) en strävan efter att identifiera all tillgänglig forskning som är relevant för ett givet 

syfte och åstadkomma en syntes av data från dessa tidigare studier. Det innebär att alla 

relevanta studier inom ett givet ämne ska identifieras, kritiskt granskas, analyseras och 

värderas för att sedan vägas samman och på så sätt besvara de frågeställningar som föreligger 

(Eriksson Barajas et al, 2013). Målet är att hitta, värdera och analysera all relevant forskning 

inom ett område, men av tidsmässiga och praktiska skäl är det omöjligt, menar Eriksson 

Barajas et al. (2013). Den mängd material som inkluderas i studien kommer att begränsas dels 

av vad författaren kan hitta genom den sökprocess som utformas och dels av de krav som 

ställs på materialet utifrån de urvalskriterier som definieras (Eriksson Barajas et al, 2013).  

Eriksson Barajas et al. (2013) understryker att de metoder som används för sökning, urval och 

värdering och analys av materialet ska redovisas så tydligt och öppet som möjligt med målet 

att göra processen transparant i syfte att ge resultatet god validitet och trovärdighet. När det 

gäller urvalet av material till studier inom utbildningsvetenskap anses det att andra studier än 

bara experimentella ska kunna inkluderas, eftersom det kan argumenteras att experimentella 

studier saknas inom vissa områden. På samma sätt finns en pågående diskussion om huruvida 

enbart en typ av studier, kvantitativa eller kvalitativa ska kunna användas (Eriksson Barajas et 
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al, 2013). I det här fallet har materialet värderats utifrån i förväg valda urvalskriterier, och 

både kvantitativa och kvalitativa studier ingår i det analyserade materialet, liksom andra typer 

av texter som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter och som uppfyller de 

urvals- och kvalitetskriterier som ställts upp.  

3.2 Sökstrategi, sökkriterier och avgränsningar 

För sökning av material till aktuell studie har databassökningar gjorts uteslutande i den 

internationella databasen Eric (Ebsco), som är en databas för utbildning, pedagogik och 

lärande, tillgänglig via Örebro universitetsbibliotek. De inställningar som har använts i 

sökmotorn har avgränsat sökandet till artiklar som är peer reviewed, skrivna på engelska och 

publicerade i tidskrifter mellan januari år 2000 och maj år 2019. Avgränsningen till artiklar 

som är ”peer reviewed”, granskade av andra forskare inom samma ämnesområde som artikeln 

behandlar, har gjorts för att säkerställa att de artiklar som används i studien håller 

vetenskaplig kvalitet. Avgränsningen till artiklar skrivna på engelska gjordes dels av 

tillgänglighetsskäl, dels för att uppnå en enhetlighet kring vokabulären inom det område som 

avhandlas. När det gäller utbildningsområdet skapar benämningar på olika skolformer ibland 

viss tvetydighet, något som i viss mån har kunnat undvikas dels genom att artikelspråket 

genomgående varit engelska och dels genom efterforskningar kring vad olika benämningar 

har för innebörd i olika länder. Avgränsningen i tid för under vilken period artiklarna som 

används har publicerats har gjorts för att det material som används i studien ska vara aktuellt 

men ändå med ett tidsspann som ger ett brett urval av artiklar. 

För materialsökningar i databasen Eric har kombinationer av ord och begrepp använts, valda 

utifrån det syfte och den frågeställning som den aktuella studien har, och utifrån den bakgrund 

som finns till syfte och frågeställning. I alla kombinationer har ”Adult Education” varit första 

begrepp, och det har sedan kombinerats med andra. ”Adult Education” användes som första 

begrepp i alla sökningar, eftersom det för syfte och frågeställning i aktuell studie enbart är 

relevant med forskning rörande utbildning för vuxna. Enligt den information som har 

framkommit i bakgrundsbeskrivningen till syfte och frågeställning finns starka skäl att anse 

att utbildning för vuxna skiljer sig från utbildning för barn och ungdomar. Det var också ett 

faktum att det blev nödvändigt att ersätta de svenska begreppen komvux och vuxenutbildning 

med ett fungerande engelskspråkigt begrepp, som skulle vara gångbart inom hela 

utbildningsområdet internationellt. Efter provsökningar för att undersöka hur många träffar 
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olika begreppskombinationer gav blev dessutom beslutet att inte använda en sökning som gav 

mer än 200 träffar utan att, när det inträffade, istället försöka hitta en spetsigare 

sökkombination för ett mer relevant sökresultat.  

Den aktuella studiens syfte har varit att undersöka vad som i internationell forskning 

identifieras som framgångsfaktorer i vuxenutbildning och på vilket sätt dessa förhåller sig till 

en inkluderande vuxenutbildning. Eftersom begreppet inkludering även i 

forskningssammanhang har visat sig få ett antal olika definitioner, något som diskuterats i 

studiens bakgrundsavsnitt, har sökord som handlar om inkludering inte använts i sökningarna. 

Detta för att i analysen av artiklar som ingår i studien undvika att fastna i oklarhet vad gäller 

tolkningen av begreppet snarare än att få fram resultat vad gäller kopplingen mellan 

framgångsrik vuxenutbildning och inkludering. Den kopplingen görs istället i diskussionen av 

studiens resultat. Materialsökningarna har i första hand handlat om att få tillgång till material 

som fokuserar på vad som kan anses vara framgångsrikt i vuxenutbildning. 

Sökprocessens första del handlade om att välja sökord och kombinationer av sökord som 

kunde ge användbara resultat. Utifrån träfflistan för varje sökning gjordes ett första urval 

grundat i de titlar som fanns med i listan. Dessa bokfördes i en matris. Nästa steg i processen 

var att gå vidare till att läsa de abstracts som fanns till de utvalda titlarna. Här gjordes sedan 

ytterligare ett urval i två steg baserat på hur relevanta artiklarna var utifrån det syfte och den 

frågeställning som förelåg. Även detta urval bokfördes i matrisen. I slutet av dessa första 

bearbetningar av de träffar som sökningarna resulterat i fanns 29 träffar kvar, som bedömdes 

relevanta för undersökningen. Sökord och kombinationer av dem, tillsammans med antal 

träffar och mängd valt material redovisas i tabellen ”Sökmatris”, i Bilaga 1. 

3.4 Urval och avgränsningar 

När det gäller den otydlighet som ibland kan upplevas som ett resultat av att terminologin 

inom utbildningsområdet skiljer sig mellan olika länder har målet varit att undvika den genom 

tydliga avgränsningar när det gäller olika utbildningsformer, en lösning som genom 

efterforskningar om benämningars innebörd i olika länder framstod som den som skapade 

mest tydlighet.  

När det gäller de urval som gjordes i träfflistan efter sökningarna (Bilaga 1) valdes alla 

artiklar bort som uttalat enbart och i första hand handlade om det som på engelska benämns 



29 
 

”Higher Education”, högre utbildning, det vill säga universitetsnivå. Denna avgränsning 

gjordes utifrån hypotesen att studerande i högre utbildning, på universitetsnivå, på olika sätt 

skiljer sig från resterande vuxenutbildnings målgrupp bland annat genom att ha kommit 

längre i sin utbildning och därmed till exempel ha en tydligare målbild, något som kan anses 

påverka vad som fungerar som framgångsfaktorer för dessa studenter. 

Ett annat begrepp som ledde till funderingar i samband med urvalet var engelskans ”Further 

Education”, vidare utbildning, som i viss mån kan tolkas som likvärdigt med ”Higher 

Education”, men som vid efterforskningar visade sig handla om ett bredare fält och i vissa fall 

en mer praktiskt inriktad utbildning. ”Further Education” syftar på utbildningsalternativ som 

är eftergymnasiala, men inte på universitetsnivå, för att översätta till den svenska 

utbildningsmodellen. Sökträffar som handlar om ”Further Education” har behållits i urvalet av 

material. 

”College” var en annan term som vållade svårigheter när det gällde att ta ställning till om den 

skulle inkluderas i urvalet eller inte. Då begreppet visade sig kunna innebära allt från 

universitet till fackskolor och andra typer av yrkesutbildningar har sökträffar som handlar om 

”College” också behållits i urvalet. 

Slutligen skapade också termerna ”Online” och ”Distance learning” vissa funderingar i 

urvalsprocessen. Eftersom det i den aktuella studien inte har gjorts några definitioner vad 

gäller nätbaserade studier och distansstudier, och dessa studieformer också förekommer inom 

vuxenutbildning så som den behandlas i bakgrunden till studien, fattades beslutet att inte välja 

bort material enbart på grundval av dessa termer.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att urvalsprocessen som ett resultat av dessa olika 

typer att utbildningsformer och termerna kring dessa inte alltid har varit enkel. Eftersom 

begränsningar utifrån begrepp inte var till så stor nytta när det gäller att välja bort artiklar som 

kan anses irrelevanta för frågeställningen, så har istället urvalet handlat till stor del om en 

bedömning av vad som är relevant material utifrån syfte och frågeställning. Den princip som 

har gällt utöver de som redan nämnts är att texter där det fanns nyckelord som visade på 

någon form av information kring elevers behov, konstruktion av utbildning, undervisning och 

lärande och liknande fick stanna kvar i urvalet även efter första steget av urval två, som 

redovisas i Sökmatris, Bilaga 1. Det resulterade i att materialet i det läget var alldeles för stort 

för att kunna hanteras inom den tidsram som examensarbetet har till förfogande. Därför 
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gjordes ytterligare ett steg i urval två, där inte bara ”abstacts” lästes, utan där de artiklar som 

var osäkra val även snabblästes på jakt efter de nyckelord som redan nämnts. Som ett resultat 

av detta andra steg i urval två kunde materialet begränsas utifrån vad som var relevant att 

behålla med hänsyn till syfte och frågeställning, och kvar fanns 29 artiklar att läsa, 

kategorisera och analysera. I läsningen av de 29 artiklarna visade det sig ändå att fyra av dem 

inte var relevanta för undersökningen, trots att de när vid snabbläsningen tycktes vara det. 

Detta berodde på att de vid noggrannare läsning visade sig behandla en annan aspekt av det 

område som den här studien undersöker och därmed inte bidrog med någon information till 

undersökningen eller att studien som redovisades visade sig vara mycket mindre än vad som 

först framgått. Dessa fyra är i artikelmatrisen (Bilaga 2) markerade med XXX och ingår alltså 

inte i den färdiga analysen. Den här studien redovisar och analyserar alltså 25 artiklar. 

3.5 Analys 

Efter att de urval som här beskrivits hade gjorts återstod alltså 25 artiklar som bedömdes 

relevanta för den aktuella studiens syfte; att undersöka vad som i internationell forskning 

identifieras som framgångsfaktorer i vuxenutbildning och på vilket sätt dessa förhåller sig till 

det som skulle kunna kallas för en inkluderande vuxenutbildning, och frågeställningarna; 

 Vilka personliga faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning? 

 Vilka strukturella faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning? 

En sammanställning av dessa artiklar finns i tabellen Artikelmatris i Bilaga 2. Artiklarnas 

kvalitet har bedömts utifrån de kriterier som har angivits som sökkriterier; peer reviewed, 

språk: engelska, tidsperiod för publicering: januari 2000 – maj 2019. Utöver dessa kriterier 

följdes också en värderingsmall från Eriksson Barajas et al (2013), med den skillnaden som 

tidigare har noterats, att inte enbart experimentella studier har inkluderats i undersökningen, 

och att vissa delar av kvalitetsvärderingsmallen till följd av det har måst undantas. 

Kvalitetsvärderingen ska enligt mallen även ta ställning till hur författare av artiklar beskriver 

forskningsprocessen, och i de fall artiklarna har formen av rapport eller del av en serie inlägg 

om ett visst tema, så är denna del av kvalitetsvärderingen inte tillämpbar utan tyngdpunkten 

får läggas på andra delar i mallen, som frågan om författaren beskriver en tydlig bild av den 

verklighet som presenteras, eller om det finns andra studier som stöder resultaten i artikeln. 

Som ett tecken på att kvalitetsvärderingen är gjord finns en notering i artikelmatrisen (Bilaga 

2), ibland tillsammans med en kort kommentar. Alla de 25 artiklar som har ingått i studien har 
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bedömts ha ”bra kvalité”, eller ”ok kvalité” utifrån de kriterier som redovisas ovan. I det fåtal 

fall där kvalitén bara bedömts som ok, beror det på studiens storlek eller i något fall 

genomförande. När noteringen ”ok kvalité” förekommer har försiktighet vidtagits vid 

användandet av artikeln i den aktuella studien. 

Samtliga 25 artiklar har lästs och analyserats med hjälp av färgkodning. Först identifierades 

tre teman, eller nivåer, i artiklarna, inom vilka artiklarna sedan också kunde kategoriseras i 

nästa steg. Formuleringen i frågeställningen i den här studien har sitt ursprung i Ahls (2004) 

text om teoribildningen kring motivation och vuxnas lärande och vilka hinder som håller 

tillbaka vuxnas inneboende motivation för lärande. I formuleringen av frågeställningarna till 

den här studien används istället begreppen personliga faktorer och strukturella faktorer för att 

undersöka vilka möjligheter som finns inom för att skapa fungerande vuxenutbildning. I 

kategoriseringen har dessa frågeställningar i använts som ett raster som artiklarna har silats 

genom i jakten på information rörande; 

 Vilka personliga faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning? 

 Vilka strukturella faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning? 

Detta har resulterat i en kategorisering som ser ut som följer: 

Personliga faktorer 

I kategorin personliga faktorer har en nivå identifierats: 

 Individnivå  

Här återfinns alltså resultat ur de artiklarna som ingår i studien, och som behandlar 

framgångsfaktorer på individnivå. Här finns faktorer som upplevd förmåga, självreglering och 

självstyre, mål och motivation. 

Strukturella faktorer 

I kategorin strukturella faktorer har två nivåer identifierats:  

 Verksamhetsnivå 

och 



32 
 

 Institutionsnivå.  

Här återfinns alltså resultat ur de artiklarna som ingår i studien, och som behandlar 

framgångsfaktorer på verksamhets- och institutionsnivå. Här finns faktorer som utbildningens 

konstruktion, kursplaneringar, stöd, undervisning och lärarens roll. 

Efter att de i studien ingående artiklarna har kategoriserats utifrån frågeställningarna, och tre 

nivåer av faktorer som påverkar vuxenutbildningen har funnits, har dessa så kallade 

framgångsfaktorer ställts emot den definition av inkludering som valts i det avsnitt i studien 

som behandlar begreppet inkludering. Detta i syfte att undersöka om de identifierade 

framgångsfaktorerna i själva verket är samma faktorer som enligt den i studien använda 

definitionen också skapar en inkluderande vuxenutbildning  

I resultatavsnittet kommer följaktligen artiklarna som ingår i studien att behandlas utifrån 

ovanstående kategorier och resultatet redovisas för de tre olika nivåerna. I 

resultatdiskussionen ställs denna information sedan mot den ovan nämnda 

inkluderingsdefinitionen. 
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4 Resultat  

I avsnittet som följer presenteras resultatet av den studie som har gjorts av vad som i de valda 

artiklarna bedöms verkningsfullt för att skapa och bedriva framgångsrik vuxenutbildning. 

Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar, och de kategorier och nivåer som har 

identifierats i materialet. De frågor som har använts i bearbetningen av materialet är: 

 Vilka personliga faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning? 

 Vilka strukturella faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning? 

4.1 Personliga faktorer som leder till framgångsrik vuxenutbildning 

4.1.1 Faktorer på individnivå 

Forskningen i den här studien pekar på ett antal faktorer på individnivå som har visat sig vara 

betydelsefulla för studieframgång; upplevd förmåga, självreglering och självstyre, mål och 

motivation. Ett flertal artiklar från studien kommer att behandlas i det här avsnittet; Let’s talk 

about solutions!, av Grace Finley (2011), Psychology of Success: Overcoming Barriers to 

Pursuing Further Education, av Stanford Goto och Connie Martin (2009), We knew it all 

along! Using cognitive science to explain how andragogy works, av Marcia Hagen och 

Sunyoung Park (2016), Adult Education as experienced by the learners, av Knud Illeris 

(2003), The Interaction of Motivation, Self-Regulatory Strategies, and Autonomous Learning 

Behaviour in Different Learner Groups, av Judit Kormos och Kata Csizér ( 2014), Towards 

self-direction in study methods: The ways in which new students learn to study part-time, av 

Natalia Li, Kenneth Lee och David Kember (2000), Motivational Profiles and Adult Learners, 

av Anna Rothes, Marina S Lemos och Teresa Goncalves (2017) och slutligen, Distance 

Learners and academic achievement: the roles of self-efficacy, self-regulation and motivation, 

av Yassir Semmar (2006). 

Upplevd förmåga, självreglering och självstyre och motivation 

Begreppen ”self-efficacy”, ”self-regulation” och ”self-direction” spelar en stor roll i 

diskussioner om framgångsfaktorer i vuxenutbildning. De här begreppens betydelse ligger 

nära varandra, och handlar om inneboende, men inte statiska, förmågor hos den vuxna 

individen. För tydliggöra begreppen behöver de i det här sammanhanget definieras och 
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översättas. Cambridge Dictionary ger följande förklaring till sökordet self-efficacy: ” a 

person's belief that they can be successful when carrying out a particular task (Cambridge 

Dictionary, 2019). Enligt den förklaringen handlar alltså begreppet om personens egen 

upplevelse av hur en uppgift kan klaras av, vilket stämmer väl överens med definitioner i 

artiklarna av bland andra Goto och Martin (2009), som genom enkäter och intervjuer har 

undersökt hur vuxna elever har hanterat de utmaningar och hinder de har mött på vägen till 

studier och Semmar (2006), vars litteraturstudie handlar om självkontroll och motivation hos 

distansstuderande. På svenska framstår ”upplevd förmåga” som det uttryck som bäst 

beskriver det ”self-efficacy” syftar på. Det uttrycket kommer att användas i den här 

redovisningen.  

Cambridge Dictionarys förklaring till sökordet self-regulation är inte lika självklart att 

använda rakt av i förhållande till definitioner i de valda artiklarna. Cambride Dictionarys 

definition: “the act of making certain yourself that you or your employees act according to the 

rules, rather than having this done by other people (Cambridge Dictionary, 2019). 

Artikelförfattarna Kormos och Csizér (2014) har i en enkätstudie undersökt vilka faktorer som 

påverkar elevers självständighet i studiesituationen. Kormos och Csizér beskriver ”self-

regulation” (s 279), som den process där människor organiserar och hanterar sitt lärande, med 

kontroll över känslor, tankar, beteenden, motivation och miljö. Denna definition kan ändå 

kopplas till förklaringen i Cambridge Dictionary eftersom artikelförfattarnas definition syftar 

till individens förmåga att följa de regler man själv sätter upp för sina reaktioner och känslor. 

Det svenska uttrycket för self-regulation som kommer att användas i den här redovisningen är 

begreppet ”självreglering”.  

När det gäller ”self-direction”, ger Cambridge Dictionary följande förklaring till sökordet 

”self-directed”: ”making your own decisions and organizing your own work rather than being 

told what to do by managers, teachers, etc.” (Cambridge Dictionary, 2019). Genom en 

intervjustudie har Li, Lee och Kember (2000) undersökt hur elever kan bli mer självständiga i 

studiesituationen genom en högre grad av självstyre, och de beskriver self-direction som 

bestående av fyra dimensioner; personlig självständighet, självstyrande i studier, ett 

oberoende i sökandet efter kunskap och en djupare förmåga att tolka instruktioner. Det 

svenska uttryck för ”self-direction” som kommer att användas i den här redovisningen är 

begreppet ”självstyre”. 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/belief
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/successful
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/carry
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/task
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/act
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/certain
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/employee
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/act
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accord
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rule
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rather
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/decision
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/organize
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rather
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/manager
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/teacher
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Det finns en stark och komplex koppling mellan de här definierade begreppen och motivation 

och mål, när det gäller hur elever kommer att lyckas i studier, enligt de studerade artiklarna. 

Individers motivation påverkas av förekomsten av målsättning för studierna, hur målet förstås 

och hanteras påverkas i sin tur av den upplevda förmågan och den upplevda förmågan har 

återverkan direkt på motivationen och på självreglering och självstyre (Semmar, 2006; 

Kormos & Csizlér, 2014; Li et al, 2000).  

I sin litteraturstudie om vuxna distanselevers prestationer konstaterar Semmar (2006) att 

vuxna med stor upplevd förmåga har ett större register av strategier för självreglering som 

hjälper dem att hantera stress och negativa tankar och att behålla en hög motivation kursen 

igenom. Sannolikheten att dessa elever ska lyckas i sina studier är högre än att de med låg tro 

på sin förmåga, få strategier och låg motivation, ska göra det. En nyckel till att vuxna elever 

ska lyckas i utbildning är alltså enligt Semmar (2006), att de känner sig självsäkra i 

förhållande till sin förmåga att studera och sin användning av de reglerande strategier som 

krävs för att behålla en hög motivation och därmed uppnå goda resultat i utbildningen. Graden 

av självreglering, i kombination med den upplevda förmågan inverkar också på hur 

självständig en elev blir i förhållande till sitt lärande, vilket är något som Kormos och Czisér 

(2014) har studerat i relation till andraspråksinlärning i utvalda utbildningsinstanser i 

Budapest. Inom vuxenutbildning idag förekommer både traditionella metoder som 

klassrumsundervisning och mer moderna datorbaserade metoder som kräver en större 

självständighet i arbetet och förmåga till självreglering. Elevers grad av självständighet i 

studierna påverkar i hög grad hur de använder sig av de lärresurser och den 

informationsteknologi som erbjuds inom utbildning, konstaterar Kormos och Czisér (2014).  

Självständighet i studierna har även ett starkt samband med elevers grad av självstyre vilket i 

sin tur hänger ihop med erfarenhet och mognad, enligt vad Li et al (2000) har funnit sin studie 

om hur vuxna elever inskrivna i deltidsstudier vid en institution i Hong Kong i anpassar sig 

till de krav utbildningen ställer. Här visade det sig att de vuxna eleverna i studien hade en hög 

grad av beslutsamhet när det gällde att nå självständighet i studiesituationen, och att samtliga 

uttryckte en vilja att ta ansvar för sitt lärande och initiativ till lösningar när det stötte på 

hinder. Trots denna utbredda inställning blev det i undersökningen tydligt att ju mindre 

erfarenhet elever hade av studier, ju mindre förmåga hade de till självstyre och därmed 

självständighet i studiesituationen. Li et al (2000) menar att förmåga till självstyre är ett 
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resultat av både individuell utveckling och av hur undervisningen utformas. Sambandet 

mellan förmåga till självstyre och självständighet, och erfarenhet och mognad bekräftas av 

resultatet i en litteraturstudie av vuxnas lärande utifrån ett neurologiskt och 

kognitionsvetenskapligt perspektiv av Hagen och Park (2016). Där fann man att vuxnas 

förmåga till självstyre i lärande ökar i takt med att individer tränar sin förmåga till komplexa 

tankeprocesser vilket leder till ökade möjligheter att fatta informerade val i relation till den 

undervisning som ges. Detta innebär, enligt forskarna, att vuxnas förmåga till självstyre och 

självständighet kan utvecklas om goda förutsättningar ges inom ramen för utbildningen 

(Hagen & Park, 2016). 

En individs upplevda förmåga att klara av en uppgift ger återverkningar på den motivation 

som individen känner för att ge sig i kast med uppgiften, konstaterar Goto och Martin (2009), 

efter att ha frågat vuxna elever vid ett college i Washington. Motivationen att sträva efter att 

nå vissa mål är starkt förknippad med hur man värderar sina prestationer på vägen mot målet. 

Detta skulle kunna förklara varför människor som har en historia av att lyckas med det de 

företar sig också fortsätter att lyckas, medan människor med tidigare svårigheter fortsätter att 

ha svårigheter. En persons tidigare erfarenheter färgar den upplevda förmågan så att man 

förväntar sig mer eller mindre lyckade resultat av sina ansträngningar, vilket i sin tur alltså 

också kan påverka motivationen för en uppgift (Goto & Martin, 2009). Motivation kan också, 

precis som andra tankar och känslor, medvetet regleras och kontrolleras när en individ har en 

god förmåga till självreglering vilket visar på hur dessa två, för studierna, viktiga faktorer 

samspelar. Kormos och Csizér, (2014), kunde i en modell baserad den undersökning de gjort 

visa hur motivation i samspel med självreglering i hög grad påverkade graden av 

självständighet i lärandet.  

I en studie av vuxna elevers motivationsprofiler, gjord genom enkäter i utvalda 

vuxenutbildningsprogram i Portugal, visar Rothes, Lemos och Goncalves (2017) att vuxnas 

utbildningsnivå verkar spela roll för deras motivation, något som kan anses förknippat med att 

utbildningsnivå även påverkar i vilken grad man upplever sig ha förmåga att klara av en 

uppgift eller utmaning man möter i studierna. Liksom tidigare har konstaterats av Hagen och 

Park (2016), att individens förmåga till självstyre påverkas av erfarenhet och mognad finns en 

koppling mellan erfarenhet och upplevd förmåga.  
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Mål och motivation 

Faktorer som elevers upplevda förmåga och förmåga till självreglering och självstyre, ofta 

kopplade till motivation, lyfts alltså frekvent fram i relation till framgång i vuxenutbildning. 

Ytterligare ett begrepp är vanligt förekommande i de här sammanhangen, även det starkt 

sammanbundet med motivation, nämligen mål. I ett danskt forskningsprojekt har man studerat 

vuxenutbildning ur ett användarperspektiv, bland annat genom att intervjua elever. Illeris 

(2003) beskriver att ett grundläggande karakteristika hos dessa vuxenstuderande är en ovilja 

att engagera sig i lärande som inte upplevs som meningsfullt för deras livsmål. Från det drar 

han slutsatsen att utbildning bara ska äga rum när individen har förstått och accepterat att och 

varför den är viktig för eleven själv (Illeris, 2003) och reflekterar att det ofta vore en god idé 

att flytta resurser från undervisning till aktiviteter som guidar och motiverar elever genom att 

arbeta med deras inre mål och målsättningar. Motivation är sällan bara positiv eller negativ, 

konstaterar Illeris (2003) vidare, utan verkar vara en blandning där olika sociala och 

personliga element ingår, men med ett starkt fokus på de konkret användbara kunskaper 

eleven förväntar sig att få (Illeris, 2003). 

I sin studie av hur målformulering, motivation och tro på den egna förmågan påverkar hur 

vuxna tar sig an utmaningar i studiesituationen, visar Goto och Martin (2009) hur tydliga mål 

med studierna ger en större sannolikhet att elever klarar sina studier. Men en tydlig personlig 

målsättning räcker inte som framgångsfaktor enligt Goto och Martins (2009) studie. Den 

största framgången nådde de elever som hade en kombination av tre faktorer; en personlig 

målsättning med studierna som ett steg på vägen för att bygga ett bättre liv, en stark tro på sin 

egen förmåga att klara studierna och det som Goto och Martin (2009) kallar ”a clear 

understanding of an institutional pathway” (s 17), med andra ord elever som förstod sig på 

utbildningssystemet och vilka vägar som kunde föra dem fram mot det mål de hade satt upp 

för sig själva. Här är många av forskarna som har lästs för den här studien överens; elever har 

en hög grad av beslutsamhet och drivkraft – motivation – för att klara sina studier om målet 

för studierna är klart definierat, och om man som elev vet hur man ska gå till väga för att 

komma framåt mot sitt mål (Kormos & Csizér, 2014, Goto & Martin, 2009, Semmar, 2006, Li 

et al, 2000, Rothes et al, 2017, Illeris, 2003, Hagen & Park, 2016). 

När det handlar om målets betydelse för motivationen menar Rothes et al (2017) att det finns 

kvalitetsskillnader i motivation, utöver den åtskillnad som brukar göra i inre och yttre 

motivation, där inre motivation brukar ses som bättre, i motsats till yttre motivation. Den inre 
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motivationen är den typ av motivation där vi utför en handling eftersom vi upplever att den 

ger oss fördel och nytta av sig själv. När yttre motivation driver oss har vi istället en önskan 

att få bekräftelse och belöning från vår omgivning. Här är en vanliga uppfattning att inre 

motivation oftare leder till positiva resultat än yttre motivation, medan Rothes et al (2017), 

hävdar att även den yttre motivationen kan vara av olika kvalitet; autonom eller kontrollerad. 

En individ som drivs av autonom motivation har motiv som vid en första anblick kan se 

externa ut, som att få ett fint jobb och social erkännelse, medan det i själva verket är så att 

individen har lyckats integrera, äga, motivet till sådan grad att målet har blivit personligen 

meningsfullt (Rothes et al, 2017). Huruvida en elev verkligen äger sin målsättning och har 

gjort den till sin kan alltså i hög grad påverka en individs motivation och möjligheter att 

lyckas i studier. Detta hänger också, enligt Goto och Martin (2009), samman med hur 

individen ser på möjligheterna att nå sina mål – en hög förväntan på att man kan lyckas i det 

man föresatt sig ger en högre motivation att kämpa för att nå de målen. Om elever får tillgång 

till bra information och goda möjligheter att bearbeta, specificera och tydliggöra sina mål och 

vägen till målen ökar chansen att de fattar informerade beslut om hur de ska gå vidare, risken 

för avbrott reduceras och individers motivation bli märkbart starkare, menar Goto och Martin 

(2017). I sin artikel Let’s talk about solutions! syftar Finlay (2011) till att undersöka hur 

SFBT (Solution Focused Brief Therapy – lösningsfokuserad korttidsterapi) kan användas 

inom vuxenutbildning för att stödja vuxna elever till studieframgång bland annat genom stöd 

att hitta sitt personliga mål. En välutformad målsättning ska ha vissa kvaliteter för att vara 

verksam, menar Finlay (2011); den måste vara viktigt för personen själv, den måste vara 

överskådlig och uppnåelig, den måste vara konkret och specifik, den ska vara realistisk utifrån 

en persons livskontext och eleven ska förstå att målsättningen kommer att kräva hårt arbete. 

För att en målformulering ska uppfylla alla de här kraven, och därmed bli verkningsfull för 

eleven måste eleven ha stöd i formuleringar på detaljnivå, menar Finlay (2011). 

4.2 Strukturella faktorer som leder till studieframgång för vuxna 

4.2.1 Faktorer på verksamhetsnivå  

Forskningen i den här studien pekar på ett antal faktorer på verksamhetsnivå som har visat sig 

vara betydelsefulla för studieframgång; utbildningens konstruktion, kursplaneringar och stöd, 

och undervisning och lärarens roll. I avsnittet har följande artiklar från studien behandlats; 

Course Design Elements Most Valued by Adult Learners in Blended Online Education 

Environments, av Lynna J Ausburn (2004), No Light at the End of Tunnel Vision: Steps for 
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Improving Lesson Plans, av Rita Dunn, Martin Craig, Lois Favre, Doron Markus, Paul 

Pedota, Gale Sookdeo, Jessica Stock och Brian Terry (2010), Perspectives on Teaching. What 

Becoming a Pilot-in-Command Taught med about Teaching Adults, av Diane Erickson 

(2009), A need to be needed: The Intersection between Emotions, Apprenticeship and Student 

Participation, in an Adult ESL Literacy Classroom, av Heather Finn (2015), Educating the 

Adult Brain: How the neuroscience of learning can inform the educational policy, av Victoria 

Knowland och Michael S.C. Thomas (2014), The 21st –Century Syllabus: Tips for Putting 

Andragogy into Practice, av Kathy Lund Dean och Charles J Forniciari (2014), Prior 

Learning Narrative: Facilitating Reflection to Connect Experience to Learning, av Terry 

Müller, The Most Important Thing: Students with Reading and Writing Difficulties Talk About 

their Experiences of Teachers’ Treatment and Guidance, av Cecilia Nielsen (2011), START! 

The Successful Transitions and Retention Track Program: A Comprehensive Approach to 

Supporting GED Holders Entering College, av Vincent J Nix och Megan B Michalak (2012), 

The adult learner may really be a neglected species, av Sean O’Toole och Belinda Essex 

(2012), och slutligen Supporting Wellness in Adult Online Education, av Jacklyn Thompson 

och Stella C.S. Porto (2014). 

Utbildningens konstruktion, kursplaneringar och stöd 

Hela nätbaserade kurser eller kurser där moment eller material ska hanteras via nätet blir allt 

vanligare inom vuxenutbildning, skriver Ausburn (2004), som genom enkäter och självtest har 

undersökt vilka design element i kurser som rankades högst av vuxna elever inskrivna i 

utvalda introduktionskurser vid ett amerikanskt universitet. Hon konstaterar att allt fler elever 

är beroende av möjligheten att studera helt eller delvis på distans och att utbildningsanordnare 

också använder nätresurser allt mer. Det finns starkt stöd för att just en blandning av när- och 

distansstudier har visat sig vara ett idealiskt upplägg för vuxna elever med blandad 

skolbakgrund (Ausburn 2004). Med tanke på detta blir det allt viktigare med kunskap om hur 

nätbaserade resurser bör utformas och vad som bör prioriteras. Det är viktigt att ta reda på och 

förstå vuxna elevers behov och vad de önskar av utbildningsresurser och att sedan använda 

sig av den kunskapen i utformandet av utbildningen. Det står också klart att vuxna har 

önskemål och behov som skiljer dem från barn och unga i skolan, menar Ausburn (2004) och 

hänvisar till andragogikens idéer, med självständighet och vikten av att äga sitt eget lärande, 

möjligheter att praktiskt använda det man lärt sig, och möjligheten att välja vad man ska 

arbeta med, som bärande principer. 
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Genom frågor ställda till vuxna studerande inom en kurs med både när- och distansinslag 

kunde Ausburn (2004) identifiera vilka funktioner dessa elever tyckte var viktigast hos 

kursmaterial på internet. Svaren hon fick var att funktioner som skapade struktur och trygghet, 

till exempel påminnelser och information om kursupplägg och kursuppgifter, rankades högst 

av eleverna, medan tillgång till kursmaterial som dokument, presentationer och länkar kom på 

andra plats. På tredje plats kom kontaktuppgifter till lärare och på fjärde plats 

kommunikationsmöjligheter med kurskamrater. I samma undersökning rankades olika inslag i 

själva kursen. Möjlighet till individuella upplägg och arbetssätt, möjlighet att arbeta 

självständigt och variation i arbetssätt var här något som eleverna värderade högt, medan 

kontakt och kommunikation med kurskamrater rankades något lägre (Ausburn, 2004). 

Slutsatser Ausburn (2004) drar är att utbildningsanordnare i skapandet av internetburna inslag 

i kurser bör vara medvetna om att den vuxna eleven värderar valmöjligheter och variation och 

möjlighet till självständighet i utbildningen i kombination med möjligheter till samspel och 

stöd från lärare och kurskamrater. Ausburn (2004) kunde också urskilja vissa skillnader i 

åsikter från olika grupper av elever vilket hon tolkade som att det i konstruktion av kurser och 

uppgifter inte bara är viktigt att fundera över vad som fungerar bäst, men också över vad som 

fungerar bäst för vem (Ausburn, 2004). 

Precis som Ausburn (2004), har Lund Dean och Forniciari (2013) intresserat sig för 

konstruktion av kurser och kursmaterial. I sin artikel följer de upp resonemang från tidigare 

artiklar, och presenterar sju praktiska och konkreta tips för att utveckla kursmaterial för 

vuxenutbildning. De menar att trots att utbildningsmetoder och innehåll under senare år har 

utvecklats så har det material som utbildare själva sammanställer inte gjort det. För att 

utveckla ett modernt kursmaterial, menar Lund Dean och Forniciari (2013) att det är viktigt 

att man lägger vikt vid hur man kommunicerar, annars riskerar materialet att bli en del av de 

maktstrukturer inom skolan som man på andra sätt försöker komma bort från. Ett äkta 

inkluderande språkbruk, en nedbantad textmängd som passar ovana läsare, tydliga scheman 

och planeringsstöd och genomtänkt layout och design spelar stor roll när det gäller att nå alla 

elever (Lund Dean & Forniciari, 2013). När kursmaterial är välkonstruerat blir det en tillgång 

i undervisningen, skriver Lund Dean och Forniciari (2013), och poängterar vikten av att 

använda kursplaner och annat material kontinuerligt för att koppla den löpande 

undervisningen till kursens målsättningar och på så sätt undvika ett fragmentariskt 

uppgiftsfokuserat lärande. När kursmaterialet aktivt används i det dagliga arbetet i skolan blir 

det också viktigt att det är tillgängligt, något som gör att utbildningsanordnare noga måste 
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fundera över hur elever behöver få tillgång till det. Det bästa är om material erbjuds i olika 

former; till exempel både papper och digitalt och nedladdningsbart i format som inte är för 

stora. När det gäller produktion av kursmaterial understryker Lund Dean och Forniciari 

(2013), likt Ausburn (2004), vikten av att fundera över vad som fungerar bäst för vem.  

Thompson och Portos (2014) studie är en litteraturöversikt med syfte att uppmärksamma 

frågor om välmående hos vuxna elever som studerar på distans. De menar att även stöd och 

hälsoaspekter är viktiga för utbildningsanordnare att ta hänsyn till, och de får medhåll av Nix 

och Michalak (2012) vars artikel behandlar programmet START! och hur det stödjer 

studieovana vuxna elever under deras första tid på ett amerikanskt college. Thompson och 

Portos (2014) och Nix och Michalak (2012) för sitt resonemang med utgångspunkt i att deras 

undersökningar visar att hälsa och stöd i hög grad påverkar vuxna elevers studieresultat och 

avbrottsfrekvens. Vuxna elever har ofta andra och fler utmaningar vad gäller ”wellness” 

(Thompson & Porto, 2014, s 17); välmående, än yngre elever, dels rent fysiskt, och dels 

eftersom de ofta hanterar flera roller i livet parallellt med studierna, något som kan leda till 

stress och en känsla av otillräcklighet (Thompson & Porto, 2014, Nix & Michalak, 2012). Det 

finns betydande forskningsstöd för att hälsofrämjande insatser har stor betydelse för hur 

elever lyckas i sina studier, något som visar på vikten av att inkludera planering för 

hälsofrämjande arbete i planering av utbildningsinsatser (Thompson & Porto, 2014). Områden 

som Thompson och Porto (2014) identifierar som viktiga att uppmärksamma och arbeta med 

när det gäller vuxna elevers hälsa och välmående är stress, oro, mat och träning och ergonomi. 

Utbildningsanordnare bör ha en policy för arbetet med hälsa, menar Thompson och Porto 

(2014) och för att vara verksam måste den policyn utarbetas med väl underbyggd information 

om elevgruppens speciella behov. Det är viktigt att bygga en verksamhet med 

helhetsperspektiv, så att stöd i klassrummet, studiestöd utanför klassrummet, studie- och 

yrkesvägledning och personlig rådgivning och stresshantering ingår (Nix & Michalak, 2012).  

Undervisning och lärarens roll  

En del, men verkligen inte allt, lärande för vuxna händer i klassrummet vilket skiljer vuxna 

elever från barn och ungdomar, påpekar O’Toole och Essex (2012), som i sin artikel 

diskuterar skillnader mellan barn och vuxna i utbildning. Författarna konstaterar att ju högre 

grad av koppling mellan undervisning och elevers verklighet, ju större är chansen att kunskap 

går från att vara teoretisk till mer praktiskt tillämpbar (O’Toole och Essex, 2012). Detta leder 

till högre motivation och mening för den vuxna eleven, eftersom vuxna tenderar att lära i 
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stunden det som är relevant för dem vid det givna undervisningstillfället. Vuxna elever 

bedömer lätt och snabbt vilket värde och relevans undervisningen har för deras liv och 

individuella utbildningsbehov, vilket har till följd en låg tolerans för dålig undervisning och 

dåligt konstruerade uppgifter, menar O’Toole och Essex (2012). Nyckeln till god 

undervisning för vuxna är att utforma undervisningen med insikt om de olika behov, 

förväntningar och begränsningar som utmärker den vuxna elevgruppen (O’Toole & Essex, 

2012). Müller (2012) beskriver i sin artikel hur han som handledare vid en amerikansk 

utbildningsinstitution, arbetar med att stärka elevers bild och representation av sina 

erfarenheter. Precis som O’Toole och Essex (2012), konstaterar han att som lärare kunna 

bedöma en elevs förmåga, erbjuda stöd så länge det behövs och rätt verktyg och modeller vid 

rätt tillfälle är en nyckel till att elever får möjlighet till reflektion och får syn på sina förmågor 

och sitt lärande, något som leder till större självständighet (Müller 2012). Elever med förmåga 

till självreflektion är ofta bättre på att sätta ord på sin kunskap och föreställa sig hur 

kunskapen ska kunna appliceras i verkligheten skriver Müller (2012). 

De brittiska forskarna Knowland och Thomas (2014) har i en litteraturstudie undersökt 

vuxnas lärande ur ett neurovetenskapligt perspektiv och kommit fram till 7 punkter som 

belyser principer och implikationer när det handlar om livslångt lärande. Utifrån detta ger de 

råd om universella faktorer som påverkar hur den vuxna människan lär sig (Knowland och 

Thomas, 2014).  De poängterar till exempel vikten av möjlighet till övning och åter övning för 

att som vuxen nå automatisering av inlärda förmågor. Automatisering av en förmåga 

resulterar i snabbhet och i att mindre energi går åt till hålla fokus på den aktuella uppgiften, 

vilket i exempelvis läsning hjälper läsaren till en bättre läsförståelse (Knowland & Thomas, 

2014). Att i undervisningen möta en levande person och engagerande material, och få 

feedback på utförda uppgifter är andra faktorer som Knowland och Thomas (2014) menar är 

viktiga i vuxenutbildning.   

Utifrån en amerikansk kontext har Dunn et al (2010), gjort en litteraturstudie av 

lektionsplaneringar, och undersökt hur dessa försvårar differentiering, individualisering och 

nyskapande i undervisningen. De för fram alternativa sätt att arbeta med lektionsplanering, 

och pekar på vikten av individualisering, differentiering och hänsyn till olika lärstilar (Dunn 

et al., 2010). Genom att lärare aktivt planerar undervisningen utifrån de olikheter som finns i 

en undervisningsgrupp kan kvaliteten på undervisningen höjas, menar Dunn et al (2010). 

Lektionsplaneringar bör innehålla lärandemål, förslag på olika, alternativa, sätt att arbeta med 
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en uppgift och en reflektion över vilken lärstrategi och vilket redovisningssätt som är 

lämpligast för de olika eleverna i gruppen (Dunn et al, 2010). 

I en berättande text utifrån sina egna erfarenheter som elev i en flygskola, utreder Erickson 

(2009) vad hon genom dessa erfarenheter har lärt sig om vuxenutbildning. Människor som ger 

sig in i utbildning som vuxna befinner sig plötsligt i en ny obekant miljö, och utmaningarna 

ser olika ut för alla vuxna elever, menar hon, och poängterar att det är viktigt att lärare är 

uppmärksamma på hur brant uppförsbacken kan kännas och hur skrämmande miljön kan vara 

för varje enskild elev (Erickson, 2009). I en studie av ESL-undervisning (ESL: engelska som 

andraspråk) i ett program i New York, omfattande observationer, intervjuer, fallstudier och 

insamlandet av artefakter, har Finn (2015) undersökt hur gemenskap skapas i klassrummet 

och hur hänsyn till elevers känslomässiga behov spelar roll i deras lärande. Vikten av 

uppmuntran, stöd och delaktighet ska inte underskattas, skriver Finn (2015), som konstaterar 

att uppmuntran visade sig vara en nyckel till både deltagande och framsteg. En engagerad 

lärare som arbetar aktivt med feedback och positiv förstärkning och som visar förståelse för 

eleverna som individer kan i hög grad påverka hur elever väljer att investera i sin utbildning 

(Finn, 2015). Det faktum att läraren såg elever dem som hela individer och visade förståelse 

för både styrkor och svagheter var den viktigaste framgångsfaktorn för de elever med läs- och 

skrivsvårigheter som deltog i Nielsens (2011) studie, som gjordes genom observationer och 

intervjuer av nio elever i olika åldrar i fem svenska skolor. Annat som dessa elever framhöll 

som viktigt var att läraren kunde stötta elever med användbara redskap i lärandet, både fysiska 

och psykologiska, och att lärare såg till att skapa tid och utrymme för att eleven skulle få 

möjlighet att arbeta med sitt läsande och skrivande även om den processen var krävande. För 

att lärare ska kunna möta elever som hela individer krävs att läraren har god kännedom om 

eleverna och är kompetent och flexibel nog att dra pedagogiska slutsatser för att kunna skapa 

de lösningar som krävs i undervisningen (Nielsen, 2011). Läraren måste kunna visa elever 

inte bara var deras problem är, utan framförallt vilka deras möjligheter är. Vad lärarens blick, 

ord och handling säger elever om dem själva, menar Nielsen (2011), har en långvarig effekt 

på elevers prestationer.  

4.2.2 Faktorer på institutionsnivå 

När det gäller den institutionella nivån visar forskningen på hur organisation och ledning kan 

samspela för att påverka huruvida vuxenutbildningsverksamhet kan bedrivas framgångsrikt 

trots förändrade yttre och inre krav. Artiklarna från studien som behandlas i följande avsnitt 
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är: Understanding adult lifelong participation as a layered problem, av Ellen Boeren (2017), 

Tensions in Prioritizing Adult English Learners’ Literacy Needs, av Penny Haworth (2014), 

The part-time student experience: its influence on student engagement, perceptions and 

retention, av Nicola E Lee (2018), Negotiating Boundaries Through Flexibility, Capacity and 

Agility in Adult Education, av Carmela R Nanton (2016), A model for effective 

implementation of flexible programme delivery, av Carey Normand, Allison Littlejohn och 

Isobel Falconer (2008) och The reconfiguration of adult education VET teachers: Tensions 

among organisational imperatives, vocational ideals and the needs of students, av Gun-Britt 

Wärvik (2013). 

Organisation och ledning 

En föränderlig värld kräver en föränderlig vuxenutbildning, menar Nanton (2016) vars artikel 

grundar sig på en litteraturstudie och som är en del av en amerikansk diskussion kring 

framtidens vuxenutbildning. Nanton (2016) använder begreppet ”super-flexibility” (Nanton, 

2016, s 99), superflexibilitet, för att illustrera hur både utbildare och administratörer inom 

vuxenutbildningen måste klara att både behålla stabiliteten och samtidigt förändra 

verksamhetens utformning för att möta en större och mer heterogen elevgrupp i kombination 

med förändrade krav från omvärlden. Normand et al. (2008) har genom fallstudier i fyra 

amerikanska utbildningsprogram utarbetat en modell för analys och implementering av 

förändrade arbetssätt. Modellen, vars syfte enligt Normand et al. (2008) är att underlätta 

arbetet med verksamhetsutveckling, identifierar tre nivåer där förändringar måste analyseras; 

undervisning och lärande, operationell och teknisk nivå och institutionell nivå. Först när den 

nivå som initierar en förändring är klar över exakt vilka förändringar man vill göra och vad 

dessa ska uppnå kan man gå vidare i kedjan. Om förändringar initieras från till exempel 

undervisning och lärandenivån, måste dessa förändringar klargöras och analyseras där, innan 

den operationella och tekniska nivån kan ta ställning till vad dessa förändringar innebär där. 

Sedan gör den institutionella nivån samma sak. Efter att klargöranden och analyser är gjorda 

ligger dessa till grund för det som Normand et al (2008) kallar för runda-bordssamtal där 

representanter för de tre nivåerna diskuterar utifrån respektive analys för att identifiera och 

undanröja eventuella hinder, konflikter och frågeställningar i ett tidigt skede. På det här sättet, 

menar Normand et al (2008), att man som organisation kan undvika att det strategiska 

ledarskapet bara finns på institutionell nivå, utan kontakt med den praktiska verksamheten. 



45 
 

När omvärldens krav förändras och en verksamhet för att svara upp mot dessa krav också 

måste förändras skapas oundvikligen spänningar. Haworth (2014) har genom intervjuer, 

fokusgruppsdiskussioner och dokumentanalys, studerat hur en utbildningsanordnare i Nya 

Zeeland lyckats sätta elevers och verksamhets behov i centrum trots en period av osäkra yttre 

förutsättningar. Utifrån en önskan att möta samhälleliga krav på ökad effektivitet, och 

samtidigt behålla elevers lärande och utveckling i fokus utvecklade den verksamhet som 

Haworth (2014) har studerat tre organisatoriska nyckelstrategier; flexibilitet, samarbete och 

ett tydligt ledarskap. För att behålla den modell som verksamheten utarbetat för att kunna 

möta eleverna utifrån behov och intressen utvecklades ett flexibelt system där de nya yttre 

krav som ställdes på verksamheten möttes samtidigt som inriktningen i elevarbetet kunde 

bibehållas. De yttre kraven var välkända i personalgruppen, som var överens om att elevernas 

lärande fortfarande måste hålla samma nivå. Detta ledde till ett ökat samarbete personal 

emellan, och även ett ökat samarbete mellan personal och ledning i syftet att utveckla 

strategier för att kunna möta både de yttre kraven och de inre egna kraven. Detta ökade 

samarbete gjorde att känslan av ett gemensamt syfte ökade. Den tredje strategin som gjorde 

det möjligt för organisationen att bibehålla fokus på eleverna var ett tydligt ledarskap med en 

ledare som var närvarande i verksamheten och där visade vägen, som förhandlade med det 

omgivande samhällets krav och som var ansiktet utåt (Haworth, 2014). Wärviks (2013) studie 

syftar till att genom intervjuer och observationer undersöka introduktionen av ett nytt 

kvalitetssäkringssystem i en svensk utbildningsverksamhet, och de spänningar det orsakar för 

lärare inom utbildningen. I Wärviks (2013) artikel diskuteras hur omvärldens hårdare krav på 

verksamheter leder till att arbetsgivaren i sin tur skärper kraven på lärare till den grad att 

lärare upplever sig klämda mellan att följa arbetsgivarens nya direktiv, och elevernas välfärd. 

Lärare arbetar många gånger hårt för att behålla sin mänsklighet och sina goda förmågor i 

mötet med kraven från elever, ledning, ekonomi och samhälle, konstaterar Wärvik (2013). 

Samspelet mellan utbildare och de elever som förväntas delta i utbildning spelar roll för hur 

hur framgångsrikt verksamheten kan bedrivas, konstaterar den brittiska forskaren Boeren 

(2017) som i en litteraturstudie undersökt varför vuxna deltar i utbildning eller inte. Boeren 

(2017) har undersökt frågan utifrån mikro-, meso- och makroperspektiv och funnit att vuxnas 

deltagande och framgång i studier handlar om en samverkan mellan flera faktorer; individen 

själv, tillgänglighet hos utbildare och hur studierna utformas. Lyckat deltagande i studier kan 

bara äga rum om individens behov på ett framgångsrikt sätt matchas av utbildningen som 

erbjuds. Detta innebär att utbildare måste vara medvetna om vilken marknad de har att göra 
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med, det vill säga vad potentiella elever vill ha och behöver, menar Boeren (2017). I detta 

ingår att utbildare måste vara tydliga med vad som erbjuds, var och hur det erbjuds och hur 

mycket flexibilitet den vuxne individen kan förvänta sig utifrån sina individuella behov 

(Boeren, 2017). I Lees (2018) enkätundersökning av vad vuxna deltidsstuderande inskrivna 

vid en kanadensisk utbildningsinstitution tyckte sig behöva för att lyckas i sina studier, lyftes 

en rad förslag på åtgärder på organisationsnivå som eleverna ansåg skulle öka deras chanser 

till framgång, som handledning kopplat till kraven i kurserna, studie- och yrkesvägledning, 

ekonomisk rådgivning och datorkunskap och flexibilitet i kursupplägg och erbjudna kurser 

(Lee, 2018).  

4.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskningen i den här studien visar ett antal 

faktorer på individnivå som har påverkan på hur studierna fungerar för elever. Den upplevda 

förmågan att hantera utmaningar i studiesituationen och förmågan till självreglering och 

självstyre bildar en väv med stark påverkan på individers förhållningssätt till studierna och 

motivationen för studier. Målformulering och i vilken grad individer har lyckats göra målet 

till sitt, i kombination med hur man ser på möjligheten att faktiskt nå sitt mål påverkar även 

detta hur stark en elevs motivation för studier är, vilket i sin tur har en inverkan på hur 

eventuella motgångar i studiesituationen kan hanteras. 

På den strukturella nivån har utbildningens konstruktion, kursplaneringar och stöd och 

undervisningen och lärarens roll visat sig vara betydelsefulla för studieframgång. I 

konstruktion och kursplanering värdesätts struktur och trygghet, tydlighet och möjlighet till 

självständigt arbete och variation i arbetssätt. Ett modernt kursmaterial bör vara språkligt 

genomtänkt, lätt tillgängligt och användas aktivt i kursen, och genomgående poängterar 

forskare i studien vikten av att fundera över vad som fungerar bäst för vem. För att bygga en 

verksamhet med helhetsperspektiv bör utbildningsanordnare ha en policy för hur man arbetar 

med stöd och hälsa med utgångspunkt i elevgruppens behov. Vuxna bedömer också lätt och 

snabbt undervisningens värde och relevans i förhållande till de egna syftena, vilket gör att en 

god undervisning och goda relationer i klassrummet är viktiga faktorer. För att kunna möta 

elever som hela individer krävs av läraren god kännedom om eleverna, och hög kompetens 

vad gäller att kunna dra pedagogiska slutsatser och hitta individuella lösningar i 

undervisningen som passar för den vuxne eleven. 
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På den institutionella nivån visar forskningen på hur organisation och ledning kan samspela 

för att skapa en vuxenutbildning som kan bedrivas framgångsrikt när yttre och inre krav står i 

förändring. Då omvärlden förändras ställs stora krav på en flexibel men ändå stabil 

organisation, där omvärldens krav kan mötas medan elevgruppens behov fortfarande 

tillgodoses. Vuxnas deltagande i studier påverkas av hur väl flera faktorer samverkar; 

individen själv, tillgänglighet hos utbildare och utbildningens utformning. Även här blir det, 

för utbildare, viktigt att lära känna målgruppen för att lyckas locka till deltagande, och 

motivera och stödja elever till genomförande utan avbrott och med gott resultat.  
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5 Diskussion 

Den studie som har gjorts är en systematisk litteraturstudie med syfte att undersöka vad som i 

internationell forskning identifieras som framgångsfaktorer i vuxenutbildning och på vilket 

sätt dessa förhåller sig till en inkluderande vuxenutbildning. Jag har ställt mig följande 

forskningsfrågor: 

 Vilka personliga faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning? 

 Vilka strukturella faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning? 

I det första avsnittet som följer här diskuteras den valda metoden, systematisk litteraturstudie. 

I det andra avsnittet diskuteras de resultat som funnits utifrån studiens forskningsfrågor och 

syfte. I det tredje avsnittet diskuteras vilken betydelse de här resultaten kan ha för 

verksamheten inom vuxenutbildningen. 

5.1 Metoddiskussion 

Vald metod för den här studien är systematisk litteraturstudie, delvis eftersom syftet var att 

försöka överblicka och sammanställa befintlig information om ett område och inte i första 

hand var att undersöka någons upplevelse av vuxenutbildning, eller vad styrdokumenten säger 

om vuxenutbildningen. Undersökningen strävade också efter att i viss mån besvara en från 

början praktisk frågeställning, nämligen vad kan göras inom vuxenutbildningen för att nå 

bättre resultat. Efter inläsning och urval av material som kunde utgöra en bakgrund till den 

frågeställning som fanns inledningsvis formulerades ett syfte och två forskningsfrågor som 

kunde användas till studien. Utifrån dessa kan konstateras att metodvalet har fungerat väl, 

eftersom studien har givit en bild av forskningsläget och gott om material för att söka svar på 

forskningsfrågorna. 

Syftet var alltså att undersöka vad internationell forskning identifierar som framgångsfaktorer 

i vuxenutbildning. Det blev därför relevant att försöka få en bred bas av information att 

undersöka, men att ändå säkerställa i så hög grad som möjligt att det material som 

inkluderades i studien är av hög kvalité, relevant för området och aktuellt. Databasen Eric 

(Ebsco) valdes för litteratursökningarna, eftersom det är en databas som tillhandahåller 

material om utbildning, pedagogik och lärande. Om sökningarna i Eric hade visat sig vara 

otillräckliga för att hitta den mängd material som var önskvärt för att kunna göra ett urval, 
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fanns en beredskap för att söka ytterligare med hjälp av andra databaser, men det blev inte 

nödvändigt.  

Nyckelbegrepp i syftet och frågeställningen i den här studien får anses vara, vid sidan av 

”vuxenutbildning”; ”framgångsfaktorer” och ”framgångsrik” och i de första sökningarna efter 

material blev det tydligt att det inte finns särskilt mycket forskning att tillgå som handlar 

uttalat om dessa begrepp. Det gjorde att viss uppfinningsrikedom, kombinerat med stöd i 

bakgrundsmaterialet, fick användas för att identifiera sökord som kunde resultera i träffar som 

var relevanta för studien. I slutändan gjordes 29 sökningar, och efter detta var upplevelsen 

dels att det var svårt att hitta oanvända relevanta sökord, och dels att de artiklar som var 

användbara tenderade att dyka upp igen och igen. Sökningarna avbröts därför. Avsaknaden av 

exakta relevanta träffar gjorde att artiklarna som valdes ut i det första urvalet sedan fick 

skannas efter begrepp som kunde anses relevanta för syftet, något som beskrivits i 

metodavsnittet. Nödvändigheten av detta arbetssätt gör att det kan misstänkas att om fler 

artiklar hade skummats, kanske mer material hade hittats. I det här fallet fanns tid- och 

omfångsfaktorer med i spelet, som begränsade sökprocessen. Det är rimligt att någon form av 

begränsningar måste sättas för att kunna genomföra studier som den här. I analysen av valda 

artiklar framträder teman och kategorier som är mycket tydliga och användbara för syftet, det 

vill säga samma information framkommer i ett flertal artiklar, vilket kan tolkas som att 

fortsatta sökningarna kanske hade resulterat i mer material av samma slag, snarare än nytt 

material, men det är naturligtvis svårt att vara säker på utan att ha provat. 

För att bibehålla en kritisk blick vid urvalet och läsningen av artiklarna användes först vissa 

urvalskriterier, som att alla valda artiklar är ”peer reviewed” och aktuella, det vill säga skrivna 

efter år 2000. Att sökningarnas bara gjordes på engelskspråkigt material var ämnat att 

säkerställa att det gick att jämföra begrepp som användes i artiklarna. I samband med 

läsningen av artiklarna sammanställdes en matris (Bilaga 2), där också kommentarer 

noterades vad gällde artiklarnas kvalitet utifrån tidigare angivna kvalitetskriterier. Dessa 

kriterier, både gällande urval och kvalitet, har givetvis påverkat vilka artiklar som har använts 

i studien. Underlaget har i slutändan bedömts tillräckligt för att se mönster och anse att 

studiens frågor har fått svar. 

I studien har både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderats, liksom några exempel på 

andra typer av material, som rapporter och kapitel ur tidskrifters temanummer. I valet av 
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material är det ovan nämnda kvalitetskriterier som har använts, och det gäller även för de 

texter som inte räknas som vetenskapliga artiklar. 

Materialets skiftande natur, där de populationer som redovisade undersökningar är gjorda på, 

varierar från flera hundra till en studiegrupp elever, gör att generaliseringar vad gäller 

resultatet av den här studien ska göras med försiktighet. Däremot stärks möjligheten att dra 

slutsatser på lite bredare plan av det faktum att liknande slutsatser återfinns i många av 

studierna och att de teman och kategorier som har identifierats i materialet också tydligt kan 

kopplas till bakgrunden i den här studien. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var alltså att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vad som i 

internationell forskning identifieras som framgångsfaktorer i vuxenutbildning och på vilket 

sätt dessa förhåller sig till det som skulle kunna kallas för en inkluderande vuxenutbildning. 

Forskningsfrågorna som ställts är; vilka personliga faktorer leder till framgångsrik 

vuxenutbildning och vilka strukturella faktorer leder till framgångsrik vuxenutbildning.  

I det här avsnittet diskuteras litteraturstudiens resultat i förhållande till bakgrundsavsnittet och 

studiens syfte och frågeställningar belyses med utgångspunkt i resultatet. Under en egen 

rubrik diskuteras hur studiens resultat kan tolkas utifrån förhållandet mellan vad som 

identifieras som framgångsfaktorer i vuxenutbildning och hur dessa kan sägas förhålla sig till 

studiens definition av en inkluderande vuxenutbildning. Diskussionen avslutas med ett avsnitt 

om några praktiska implikationer studiens resultat skulle kunna ha för komvux verksamhet 

och här finns också uppslag till vidare forskning. 

Artiklarna som användes i studien analyserades med stöd i frågeställningarna. Detta 

resulterade i en kategorisering, utifrån frågeställningarna, av faktorer som kan anses leda till 

framgång i vuxenutbildning; personliga faktorer och strukturella faktorer. I den första 

kategorin, personliga faktorer, finns en nivå där framgångsfaktorer kan identifieras; 

individnivån. I den andra kategorin, strukturella faktorer, finns två nivåer där 

framgångsfaktorer kan identifieras; verksamhetsnivån och organisationsnivån. 

När det gäller personliga faktorer som anses leda till framgångsrik vuxenutbildning framträder 

nyckelbegrepp som upplevd förmåga, självreglering och självstyre, mål och motivation. När 
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det gäller de strukturella faktorerna ligger fokus på utbildningens konstruktion, 

kursplaneringar, stöd, undervisning och lärarens roll och organisation och ledning. 

5.2.1 Personliga faktorer som leder till framgångsrik vuxenutbildning 

Enligt artiklarna i studien finns flera faktorer som tillsammans kan anses påverka individers 

framgång i utbildning. Motivation, som ofta står i centrum för resonemangen, är ett fenomen 

som inte är helt okomplicerat. Ahl (2004) har pekat på att det inte går att hitta ett enkelt skäl 

till att individer känner motivation, utan att den beror på en komplicerad kedja av 

omständigheter. Människor har en inneboende lust att lära, men att tro att det automatiskt 

innebär en vilja att delta i utbildning och en förmåga att lyckas är att förenkla frågan. 

Resultatet i den här studien belyser hur en rad egenskaper och erfarenheter samspelar i 

motivationsbygget och vilka olika förutsättningar individer har i mötet med studier. En stark 

upplevd förmåga att kunna klara en uppgift ger oss större möjligheter till självreglering för att 

kunna hantera känslor och beteenden som stress och undvikanden, menar Semmer (2006) och 

våra tidigare erfarenheter, som utbildningsbakgrund och skolmisslyckanden, påverkar hur 

självstyrande vi är när det gäller att ta oss an uppgifter (Li et al, 2000). Sammanvägda styr 

dessa faktorer hur självständiga och starka, med andra ord motiverade, vi är när vi närmar oss 

de utmaningar som studiesituationen kan innebära (Hagen & Park, 2016). Utifrån hur de här 

personliga faktorerna inverkar på i vilken grad elever lyckas med sin utbildning blir 

erfarenhetens och individanpassningens roll i en framgångsrik vuxenutbildning tydlig. I den 

svenska kontexten slår uppdragsbeskrivningen i Läroplan för Vuxenutbildningen fast att 

vuxenutbildningen alltid ska möta elever utifrån deras individuella förutsättningar, och att det 

finns olika vägar att nå målen (SKOLFS 2012:101). I sina granskningar av SFI och den 

gymnasiala vuxenutbildningen ser Skolinspektionen (2018 och 2019) brister i hur väl 

utbildningen anpassas till olika individers behov vad gäller arbetssätt, innehåll eller stöd i 

studierna, något som kan leda till bristande motivation och misslyckanden i studierna. Det 

finns också brister i vuxenutbildningens sätt att använda ett vuxet perspektiv i utbildningen, 

konstaterar Skolinspektionen (2012) i granskningen av den grundläggande vuxenutbildningen, 

vilket är något som kan leda till att den vuxnes erfarenheter och förmåga till självständighet 

och självbestämmande inte tas tillvara.  

Möjligheten att lyckas med det vi företagit oss påverkas också av om vi har ett mål med det vi 

gör, framförallt i kombination med hur tydlig vägen till målet är för oss och hur stor vi 

bedömer att sannolikheten är för oss att nå målet, konstaterar Goto och Martin (2009). Det 



52 
 

finns skillnader i hur väl målsättningar integreras i individen, enligt Rothes et al (2017), som 

menar att om en person verkligen ser nyttan med, och möjligheten, att nå målet så är 

motivationen och därmed chansen att lyckas mycket stark. Detta stämmer väl överens med 

Illeris (2003) som beskriver hur vuxna är ovilliga att engagera sig och investera i aktiviteter 

som inte upplevs som meningsfulla för deras mål i livet. Finlay (2011) ger tips om vad en 

välformulerad målsättning ska ha för kvaliteter och menar att eleven måste få hjälp med 

formuleringar på detaljnivå i sin personliga planering. I det svenska sammanhanget har 

Skolinspektionen (2012 och 2019) funnit att arbetet med studievägledning och individuella 

studieplaner inte alltid fungerar som det är tänkt, något som kan leda till att elever inte har en 

tydlig bild av sin planerade studieväg och därmed inte kan dra nytta av den kraft som kommer 

av att ha en helhetsbild av vart man som elev är på väg och hur man ska gå till väga för att 

komma dit man vill. 

5.2.2 Strukturella faktorer som leder till framgångsrik vuxenutbildning 

På verksamhetsnivå är det viktigt att som utbildningsanordnare lägga stor vikt vid att möta de 

behov och önskemål som vuxna elever har för att kunna bygga utbildningsstrukturer som 

fungerar för eleverna. Upplägg med inslag av både när- och distansstudier har visat sig vara 

välfungerande för elever med blandad skolbakgrund, menar Ausburn (2004) som har funnit 

att de vuxna elever hon har frågat värderar valmöjlighet och variation i kursuppläggen, i 

kombination med en blandning av möjligheter till både självständigt arbete och stöd från 

lärare och kurskamrater. För att driva en framgångsrik vuxenutbildning bör 

utbildningsanordnaren ha ett helhetsperspektiv, där elever kan få tillgång till stöd både i och 

utanför klassrummet, tillgång till yrkesvägledning och även tillgång till personlig rådgivning 

menar Nix och Michalak, 2012, och Thompson och Porto (2014), som lyfter vikten av att 

planera för hälsofrämjande insatser samtidigt som man planerar utbildningen. Vuxna elever 

hanterar ofta flera olika roller i livet parallellt, och till följd av det kan känslor av stress och 

otillräcklighet uppstå när man slits mellan till exempel familjens behov och studierna 

(Thompson & Porto (2014). Att som vuxen börja studera och gå in i elevrollen innebär att ens 

identitet utmanas och man måste balansera de roller man redan har med den nya rollen man 

åtagit sig. Detta får konsekvenser för hur man kan prioritera sina åtaganden, då studierna 

måste anpassas till en redan befintlig vardag (Abrandt et al., 2004). Läroplan för 

vuxenutbildningen (SKOLFS:2012:101) uppmärksammar de vuxna elevernas speciella 

situation genom att poängtera att utbildningen måste klara att möta elevers skilda behov 

genom att vara flexibel vad gäller plats, tid, studietakt och sätt att lära. Utbildningen måste 
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också vara utformad på ett sådant sätt att elever kan ha inflytande över sin utbildning och 

möjlighet att ta ansvar för sina resultat (SKOLFS 2012:101). Trots Läroplanens (SKOLFS 

2012:101) uppdrag kan Skolinspektionen (2018, 2012 och 2019) i granskningarna av SFI, 

grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning i många fall se brister i 

flexibiliteten i komvux organisation av studierna, vilket innebär att det ofta är omöjligt för 

elever att påverka hur utbildningen utformas, vilket ställer till problem för vuxna som har 

behov av att kunna välja utbildningsform och utbildningsvägar efter livssituation. Brister i 

flexibiliteten skapar problem för elever, menar Skolinspektionen (2012 och 2019), eftersom 

svårigheter att kombinera studierna med andra delar av livet riskerar att leda till 

misslyckanden för eleverna, vad gäller resultat och möjlighet att fullfölja kurser. Hur 

utbildningen utformas är viktigt, betonar Larsson (2013), och fortsätter med att konstatera att 

det faktum att vuxna omges av andra omständigheter än barn och ungdomar kan göra att 

utbildares vision om hur utbildningen ska utformas både kan bromsas och främjas av elevers 

vardagliga verklighet utanför skolan. Verksamheten måste utformas i förhandling med den 

vuxna eleven (Larsson, 2013) och eftersom alla individer är olika, med olika behov och 

förutsättningar blir det därför viktigt att fundera över vad som fungerar bäst för vem, i 

konstruktionen av kurser och kursmaterial (Ausburn, 2004, O’Toole och Essex, 2012, Lund 

Dean & Forniciari, 2013).  

Lärarens roll inom vuxenutbildningen är mer den av handledare, menar Hedin och Svensson 

(2011), något som kan förklaras bland annat av en mer holistisk kunskapssyn där förståelse 

för sammanhang är viktigare än detaljkunskap. Läraren och eleven har inom 

vuxenutbildningen ett gemensamt ansvar för att arrangera inlärningssituationer som fungerar 

(Hedin och Svensson, 2011). En stark och tydlig koppling mellan undervisningen och 

elevernas verklighet leder till motivation och mening i studierna för den vuxne eleven 

eftersom vuxna lär sig bäst det som är relevant utifrån individens behov vid det givna 

undervisningstillfället (O’Toole och Essex, 2012). Genom att lärare aktivt planerar 

undervisningen utifrån de olikheter som finns i gruppen och möter eleverna som hela 

individer, med förståelse för styrkor och svagheter, kan kvaliteten i utbildningen höjas, menar 

Dunn et al. (2010) och Nielsen (2011). Detta kräver dock att läraren har god kännedom om 

eleverna och är kompetent och flexibel nog att dra pedagogiska slutsatser för att skapa de 

lösningar som krävs i undervisningen. Läraren måste kunna visa eleverna inte bara vad deras 

problem är utan framförallt vilka möjligheter de har (Nielsen, 2011).  
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I granskningar av komvux konstaterade Skolinspektionen (2012 och 2018) att lärare ofta ger 

uttryck för låga förväntningar på elevers förmåga till självständigt arbete och att brister i 

vuxenperspektiv i undervisningen leder till att den vuxnes förmåga till självbestämmande och 

inflytande över undervisningen inte tas tillvara. Inlärningen riskerar därmed att bli passiv för 

många elever (Skolinspektionen, 2018). Lärarens inställning har en långvarig effekt på elevers 

prestationer, menar Nielsen (2011), eftersom lärarens blick, ord och handling säger elever 

något om dem själva. 

En föränderlig värld kräver en föränderlig vuxenutbildning, konstaterar Nanton (2016) och 

syftar på de utmaningar vuxenutbildningen har att möta på institutionsnivå. Den målgrupp 

vuxenutbildningen möter är både större och mer heterogen än tidigare, menar hon, något som 

även bekräftas i Komvuxutredningens slutbetänkande (SOU 2018:71). Utbildares villkor styrs 

av politiska och administrativa beslut, som råder över ekonomiska resurser, lokaler och 

innehåll i undervisningen och samtidigt måste verksamheten utformas i förhandling med den 

vuxne eleven (Arnbrandt Dahlgren & Carlsson, 2011). Den stora utmaningen ligger i att både 

behålla stabilitet och samtidigt förändra verksamheten (Nanton, 2016). I den svenska 

kontexten visar Skolinspektionens (2012, 2018 och 2019) granskningar också på utmaningar 

på institutionsnivå, för utbildningsanordnarna, som låga resultat, hög andel avbrott och långa 

studietider, och brister i styrning och ledning. Ofta saknas underlag för att analysera den egna 

verksamheten, något som får följder för hur väl skolledningen kan följa upp arbetet i 

verksamheten, vilket i sin tur påverkar huvudmannens kunskap om och engagemang i 

vuxenutbildningen. Skolinspektionens (2019)  granskning av den gymnasiala 

vuxenutbildningen identifierade fungerande framgångsfaktorer för verksamheten, som att 

vuxenutbildningen är en prioriterad fråga för huvudmannen och att det finns en tydlig styrning 

och ledning från huvudman till rektor och till lärare. I artiklarna som behandlas i studien finns 

exempel på hur arbetet med verksamhetsutveckling kan bedrivas genom kartläggning och 

analys följt av runda-bordssamtal för att undanröja konflikter och hinder i ett tidigt skede 

(Normand et al, 2008) och hur en av de studerade verksamheterna utvecklat nyckelstrategier i 

form av flexibilitet, samarbete och tydligt ledarskap för att kunna bibehålla en hög kvalité i 

verksamheten i mötet med ökade yttre krav (Haworth, 2014).  
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5.3 En framgångsrik vuxenutbildning – en inkluderande vuxenutbildning? 

Komvux står inför stora utmaningar när det handlar om att organisera utbildning på ett sätt 

som gör att man klarar att möta de krav som ställs på verksamheten, från samhället och från 

eleverna. Komvux roll blir allt större i samhället som en följd av att ett livslångt lärande för 

många är nödvändigt för att arbetsmarknadens krav på utbildad arbetskraft ska kunna mötas 

och för att människor ska kunna få en plats på arbetsmarknaden. I studien framgår att den 

elevgrupp som söker sig till komvux verksamhet är mycket heterogen med olika erfarenheter, 

behov, önskemål och målsättningar. Komvux har också höga krav på sig när det gäller att 

skapa en utbildning som utgår från individens behov och förutsättningar, och som klarar att 

möta alla elever genom flexibilitet och anpassning.  

Inom vuxenutbildningen finns behov av att förändra verksamheten för att den ska kunna möta 

dessa ökade krav, men forskning och kunskap om vad som krävs för detta utvecklingsarbete 

saknas, konstaterar Komvuxutredningen (SOU 2018:71). Sipos (2019, maj) menar att bristen 

på forskning om vuxenutbildningen riskerar att leda till att arbetet inom komvux snarare 

formas av politisk agenda, än av beprövad erfarenhet och forskning.  

Specialpedagogiska frågor är inte framträdande inom vuxenutbildningen, och inom det 

specialpedagogiska kunskapsfältet diskuteras inte vuxenutbildning. Detta trots att 

förutsättningarna för att de två områdena skulle intressera sig för varandra borde vara goda. 

Komvux är i behov av kunskap för att kunna möta en heterogen elevgrupp, vilket är en av 

specialpedagogikens styrkor och med tanke på att komvux är en allt vanligare arbetsplats för 

specialpedagoger och speciallärare borde kunskap om ett specialpedagogiskt perspektiv på 

komvux vara önskvärd. I ett försök att påvisa hur relevant specialpedagogiken är för 

vuxenutbildningen, och vuxenutbildningen för specialpedagogiken görs i den här studien 

kopplingen mellan det specialpedagogiska kunskapsfältet och vuxenutbildningen genom ett 

mycket centralt begrepp från specialpedagogiken; inkludering. I inledningen och syftet till 

studien ställs frågan om en framgångsrik vuxenutbildning egentligen är en inkluderande 

vuxenutbildning? Efter att ha undersökt vad som kan identifieras som framgångsfaktorer i 

vuxenutbildning kan nu kopplingen göras mellan dessa och den definition av 

inkluderingsbegreppet som tidigare valts. 

I bakgrunden till den här studien, där inkluderingsbegreppet behandlas och problematiseras 

har vi sett att Ahlberg (2013) beskriver hur inkludering står för en system- och 

organisationsförändring, och att det skulle kunna ses som en process som handlar om hela 
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skolan, där målet är att alla elever ska vara delaktiga och känna gemenskap. Göransson och 

Nilholm (2014) visar att inkludering som begrepp är starkt förknippat med gemenskap, 

eftersom en inkluderande verksamhet där alla elever välkomnas hjälper till att skapa 

samhällen där olika typer av kunskap tas till vara och olikheter värderas. Detta gäller speciellt 

när det i en verksamhet finns elever från grupper som i andra sammanhang ofta 

marginaliseras i samhället (Göransson och Nilholm, 2014). Att arbeta efter en 

gemenskapsorienterad definition av inkludering resulterar också i ett skolsystem som är 

ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella egenskaper, menar Nilholm och Göransson 

(2013). Persson och Persson (2012) konstaterar att inkludering handlar om att förstå att alla 

människor är olika och att skolans uppgift, snarare än att förändra människor, är att på ett 

professionellt sätt ge alla elever den stimulans och uppmuntran de behöver för att delta i det 

gemensamma. För den här studien har Nilholm och Göranssons (2013) definition av 

begreppet inkludering valts, när det gäller frågan om det är dags att börja använda begreppet 

inkludering i vuxenutbildningen och hur det i så fall förhåller sig till de framgångsfaktorer 

som blir synliga i den här studien: 

I ett inkluderande system finns gemenskap på olika nivåer i systemet och olikhet ses som en 

tillgång. Samarbete och gemensam problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan 

gemenskap och demokratiska processer är centrala. Alla elever ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i en 

lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån ens egna 

förutsättningar (Nilholm och Göransson, 2013, s 28). 

I föregående avsnitt, där litteraturstudiens resultat diskuteras, framträder vissa faktorer som 

enligt forskning spelar en nyckelroll för att vuxenutbildning ska kunna bli framgångsrik. 

Dessa faktorer finns på tre nivåer, på individnivå, verksamhetsnivå och organisationsnivå. 

Några drag framträder extra tydligt. För att vuxna elever ska behålla motivationen för studier 

och kunna genomföra sin utbildning är det nödvändigt att utbildningsanordnare klarar att ta 

till vara elevers erfarenheter, möta elever utifrån individuella förutsättningar, behov och 

önskemål och med ett bemötande och en kunskapssyn som passar den vuxne eleven. 

Genomgående understryks vikten av samarbete mellan utbildningsanordnare och elever i 

vuxenutbildning som ett sätt att bygga en verksamhet som fungerar för alla elever, från 

undervisningen i klassrummet, genom planering av studierna till hur vuxenutbildningens 

verksamhet i stort ser ut. Enligt Nilholm och Göranssons (2013) definition av inkludering 

krävs samma saker för att en verksamhet ska fungera inkluderande. Olikhet ses som en 
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tillgång, och samarbete, delaktighet och gemensam problemlösning leder till demokratiska 

processer som ligger till grund för hur verksamheten konstrueras.  

Det finns klara paralleller mellan de faktorer som internationell forskning identifierar som 

framgångsfaktorer i vuxenutbildningen, och en inkluderande vuxenutbildning. Genom att 

börja använda begreppet inkludering i vuxenutbildningssammanhang skulle vi alltså kunna 

komma ett steg på vägen mot en mer framgångsrik vuxenutbildning. Med tanke på den 

förändrade målgrupp vuxenutbildningen idag möter blir denna tanke extra intressant. Kanske 

är det till och med så att vi med hjälp av en inkluderande och framgångsrik vuxenutbildning 

kunde komma ett steg närmare ett samhälle där olika typer av kunskap tas till vara och 

olikheter värderas, precis som Göransson och Nilholm (2014) menar är möjligt.  

5.4 Resultatets implikationer för komvux verksamhet – några möjligheter 

Med utgångspunkt i den här studiens resultat och den diskussion som har förts, med resultatet 

kopplat till vuxenutbildningens styrdokument, Skolinspektionens (208, 2012 och 2019) 

granskningar av SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, vuxnas lärande och 

inkludering kan man slutligen dra några slutsatser om vilka implikationer som skulle kunna 

finnas för den fortsatta utvecklingen av verksamheten inom vuxenutbildningen. Det är inte 

orimligt att anta att man genom förändringar i arbetssätt och organisation skulle man kunna 

göra utbildningen mer inkluderande därmed mer framgångsrik. 

Uppdragsbeskrivningen i Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) understryker 

vikten av att utbildningen alltid ska möta elever utifrån deras individuella förutsättningar och 

att stödja elever när det gäller att formulera mål för sina studier. Resultatet från den här 

litteraturstudien belyser hur personliga faktorer, som inte är statiska utan kan utvecklas, 

samspelar för att skapa motivation och framgång för elever i studiesituationen. Samtidigt visar 

Skolinspektionens (2012, 2018 och 2019) granskningar hur komvux brister i anpassning till 

individers behov, och i att ta vara på de erfarenheter och egenskaper som vuxna elever tar 

med sig in i utbildningen. Utifrån detta är det tänkbart att vuxenutbildningen skulle kunna 

stödja elever till framgång i studierna genom att utveckla arbetet med att stärka elevers 

självförtroende, förmåga till självreglering och självstyre och genom ett tydligare och mer 

dynamiskt arbete med elevers individuella studieplaner. 
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Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) poängterar vidare att vuxenutbildningen 

ska vara utformad på ett sådant sätt att den möter enskilda elevers behov av flexibilitet, vad 

gäller plats, tid, studietakt och sätt att lära, med en tydlighet i verksamheten så att elever kan 

ta ansvar för sin egen utbildning. Trots detta ser Skolinspektionen (2012, 2018 och 2019) 

brister i hur Komvux erbjuder möjlighet till flexibla lösningar i studiesituationen, vilket ställer 

till problem för elever som balansera flera olika livsroller. Resultatet från den här studien 

visar att för att kunna bedriva framgångsrik vuxenutbildning är det viktigt att 

utbildningsanordnare har med sig ett helhetsperspektiv i utformningen av verksamheten. Detta 

för att säkerställa att hänsyn tas till elevers behov och önskemål för att skapa en 

ändamålsenlig verksamhet. Utifrån resultaten, uppdraget och Skolinspektionens (2012, 2018 

och 2019) granskningar kan man tänka sig att vuxenutbildningen skulle kunna utveckla sitt 

sätt att organisera verksamheten, genom en större helhetssyn på elever och vad de behöver för 

att studierna ska fungera bra. 

Studiens resultat visar att lärarens inställning och undervisningen har stor effekt på elevers 

prestationer och att lärarens roll inom vuxenutbildningen skiljer sig från andra sammanhang. 

För att kunna möta de annorlunda krav som vuxenutbildningen ställer på lärare, krävs att 

lärare har god kännedom om eleverna och är kompetenta och flexibla nog för att våga skapa 

de lösningar som krävs i undervisningen. Skolinspektionen (2012, 2018 och 2019) konstaterar 

att lärare inom vuxenutbildningen ibland saknar ett vuxenperspektiv i kontakten med elever, 

något som kan gå ut över undervisningen bland annat genom att elevers erfarenheter och 

egenskaper inte tas tillvara i den utsträckning som är önskvärt. Ett sista utvecklingsområde för 

vuxenutbildningen som identifieras i den här studien skulle kunna vara att i större 

utsträckning erbjuda lärare stöd i att utveckla kunskaper och förhållningssätt som gynnar 

vuxna elever. 

Specialpedagogiska perspektiv är bland annat genom inkluderingsbegreppet närvarande i 

forskning och debatt rörande den svenska skolan. När det gäller vuxenutbildning saknas de. 

Om möjligheterna med inkludering i vuxenutbildning utforskades i högre grad, skulle det 

kunna leda till att specialpedagogiska perspektiv fick större plats inom vuxenutbildningen. 

Detta skulle i sin tur kunna skapa en tydligare plattform för specialpedagoger och 

speciallärare som arbetar inom vuxenutbildningen när det gäller deltagandet i 

utvecklingsarbetet på organisationsnivå. 
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I samband med ett utvecklingsarbete inom komvux skulle det också vara givande att 

undersöka hur elever i vuxenutbildningen ser på verksamheten, och vad denna elevgrupp 

efterfrågar när det gäller utbildningen. Elevperspektivet på vuxenutbildning är något som 

både i den litteraturstudie som har gjorts här och i diskussionen kring inkluderingsbegreppet 

framstår som en källa till nödvändig kunskap i ett utvecklingsarbete. 
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Illeris, Knud. (2003). Adult 

Education as experienced by the 

learners. International Journal och 

Lifelong Education, 22(1), 13-23. 

Doi: 10.1080/02601370304827. 

Artikeln redovisar delar av en 

studie som gjorts under lång tid 

av nationella 

utbildningsprogram i Danmark.  

Land 

Danmark 

Design 

Kvalitativ studie 

Metod 

Observationer och intervjuer 

Population 

Deltagare i tre nationella 

utbildningsprogram för vuxna i 

Danmark. 

Artikelförfattaren fann att 

om den vuxne eleven inte är 

förberedd och har accepterat 

att studier är nödvändiga, så 

är vuxenutbildning ett 

slöseri med mänskliga och 

finansiella resurser. 

Bra kvalité 



 

Urval 

- 

Knowland, Victoria C.P. & 

Thomas, Michael S.C. (2014). 

Educating the adult brain: How 

the neuroscience of learning can 

inform the educational policy. 

International review of education, 

60, 99-122. Doi: 10.1007/s11159-

014-9412-6. 

Syftet med artikeln är att ur ett 

neurovetenskapligt perspektiv 

redovisa det som är känt om 

vuxnas möjlighet att lära in nya 

saker. 

Land 

Storbritannien 

Design 

Kvalitativ studie 

Metod 

Litteraturöversikt 

Population 

 - 

Urval 

- 

Artikeln går igenom vuxnas 

lärande ur ett 

neurovetenskapligt 

perspektiv och resulterar i 7 

punkter som belyser 

principer och implikationer 

för livslångt lärande. 

Bra kvalité 

Kormos, Judit & Csizér, Kata. 

(2014). The Interaction of 

Motivation, Self-Regulatory 

Strategies, and Autonomous 

Learning Behavior in Different 

Learner Groups. Tesol Quarterly, 

48(2), 275-299. Doi: 

10.1002/tesq.129.  

Syftet med studien var att 

undersöka hur 

motivationsfaktorer och 

strategier för självstyrning 

påverkade självständigt lärande. 

Land 

Ungern 

Design 

Kvantitativ studie 

Metod 

Enkät 

Population 

Gymnasieelever, universitetsstuderande 

och vuxna andraspråkselever i Budapest. 

Urval 

Frivilligt deltagande bland de som 

tillfrågades. 

Studien visar att 

motivationsfaktorerna som 

undersöktes starkt påverkade 

självständighet hos elever, 

genom att de stärkte 

elevernas självstyrande 

strategier. Många elever 

behöver dock stöd i att välja 

och använda självreglerande 

strategier i sin 

språkinlärningsprocess. 

Bra kvalité 

Lee, Nicola E. (2018). The part-

time student experience: its 

influence on student engagement, 

perceptions, and retention. The 

Canadian Journal for the Study of 

Adult Education, 30(1), 1-18. 

Syftet med studien var att 

undersöka utmaningarna för 

vuxna i deltidsstudier. 

Land 

Kanada 

Design 

Kvantitativ studie 

Metod 

Enkäter 

Population 

Studenter inskrivna på deltid vid ett 

Community College. 

Urval 

Frivilligt deltagande, alla i populationen 

tillfrågades. 

Undersökningen fann att 

vuxna i deltidsstudier 

utmanas inom tre 

övergripande områden; 

akademiskt, personligt och 

ekonomiskt. Utöver det 

känner de mindre 

samhörighet, kan ta del av 

mindre service och 

aktiviteter i skolan. 

Bra kvalité 

Li, Natalia, Lee, Kenneth & 

Kember, David. (2000). Towards 

Studiens syfte var att undersöka 

hur nya studenter försöker 
Land 

Hong Kong  

Studien visar att studenter 

arbetar hårt för att klara sina 

Bra kvalité. 



 

self-direction in study methods: 

The ways in which new students 

learn to study part-time. Distance 

Education, 21(1), 6-28. Doi: 

10.1080/0158791000210102. 

anpassa sig till deltidsstudier 

genom att försöka bli mer 

självständiga och självstyrande. 

Design 

Kvalitativ studie 

Metod 

Intervjuer 

Population 

Studenter inskrivna i deltidsstudier 

Urval 

- 

studier, men att brister i 

självständighet och 

studievana gör att många  

inte är så självstyrande som 

de skulle vilja och behöva 

vara för att lyckas bra.  

Lund Dean, Kathy & Fornaciari, 

Charles J. ( 2014). The 21st-

Century Syllabus: Tips for Putting 

Andragogy into Practice. Journal 

of Management Education, 38(5), 

724-732. Doi: 

10.1177/1052562913504764 

Artikeln presenterar sju 

praktiska och konkreta tips för 

att utveckla kursplaner i 

enlighet med andragogikens 

idéer och som stämmer bättre 

med gemensamt lärande och 

delat lärande. 

Land 

USA 

Design 

Utveckling från tidigare artikel 

Metod 

- 

Population 

- 

Urval 

- 

Artikeln diskuterar hur 

kursplaner kan utvecklas för 

att bättre passa dagens 

elever. 

Bra kvalité. 

Berättande. 

Müller, Terrry. (2012). Prior 

Learning Narrative: Facilitating 

Reflection to Connect Experience 

to Learning. The Journal of 

Continuing Higher Education, 

60(3), 181-185. Doi: 

10.1080/07377363.2013.722418. 

Syftet med artikeln är att 

beskriva hur en handledare 

arbetar med att stärka elevers 

bild och representation av sina 

erfarenheter. 

Land 

USA 

Design 

Undervisningsbeskrivning 

Metod 

- 

Population 

 - 

Urval 

- 

Artikeln beskriver hur en 

handledare “facilitator” 

arbetar med elevernas 

skrivande som verktyg för 

att de bättre ska få syn på 

sina erfarenheter och 

kunskaper. 

Bra kvalité. 

Berättande. 

Nanton, Carmela R. (2016). 

Negotiating Boundaries Through 

Flexibility, Capacity, and Agility 

in Adult Education. New 

Directions for Adult and 

Continuing Eduation, 149, 93-

104. Doi: 10.1002/ace.20180. 

Artikeln är en del av en 

diskussion kring framtidens 

vuxenutbildning och de krav 

som ställs utifrån en förändrad 

omvärld.  

Land 

USA 

Design 

Litteraturstudie och sammanfattande 

kapitel 

Metod 

Diskutera befintlig forskning utifrån 

andra artiklar i tidskriften 

Population 

 - 

Urval 

Artikelförfattaren menar att 

det finns krafter som skapar 

motstånd, medgång och en 

del friktion inom 

vuxenutbildningen. Hon 

menar att ett sätt att 

förhandla positionerna är att 

utgå från ”super-flexibility” 

som utbildningsanordnare. 

Bra kvalité. 



 

- 

Nielsen, Cecilia. (2011). The 

Most Important Thing: Students 

with Reading and Writing 

Difficulties Talk About their 

Experiences of Teachers’ 

Treatment and Guidance. 

Scandinavian Journal och 

Educational Research, 55(5), 

551-565. Doi: 

10.1080/00313831.2011.555921  

Studien syftar till att undersöka 

vad, enligt elever själva, som är 

det viktigaste lärare kan göra för 

att hjälpa och stötta elever med 

dyslexi. 

Land 

Sverige 

Design 

Fenomenologisk livsvärldsstudie. 

Observationer. 

Metod 

Semistrukturerade livsvärldsintervjuer 

Population 

Skolelever, elever i vuxenutbildning.5 

skolor. 

Urval 

9 elever föreslagna av lärare eftersom de 

hade svårigheter med läs-och skriv som 

de försökte överkomma. 

Tre faktorer framstod i 

studien som mycket viktiga 

för alla intervjuade elever, 

om än på olika sätt. Det var; 

att lärare mötte och 

uppmärksammade eleven 

som person, att läraren såg 

till att eleven hade 

nödvändiga verktyg för sitt 

lärande, mentala och fysiska 

och att läraren skapade 

utrymme tidsmässigt för 

elevens läsande och 

skrivande. 

Bra kvalité 

Nix, Vincent J, Michalak, Megan 

B. (2012). START! The 

Successful Transitions and 

Retention Track Program: A 

Comprehensive Approach to 

Supporting GED Holders 

Entering College. Journal of 

Adult Education, 41(2), 65-67.  

Artikeln redovisar hur 

programmet START! stödjer 

studieovana elever under deras 

första tid i collegestudier. 

Land 

USA 

Design 

Program 

Metod 

Samtal, handledning, extra stöd 

Population 

GED-behöriga elever under deras första 

tid på college. 

Urval 

- 

Artikeln pekar på hur elever 

som deltagit i START!-

programmet har varit bättre 

förberedda för att lyckas 

med studier, i livet, och i 

arbetslivet. 

Ok kvalité. 

Redovisar en insats, 

inte en studie. 

Normand, Carey, Littlejohn, 

Allison & Falconer, Isobel. 

(2008). A model for effective 

implementation of flexible 

programme delivery. Innovations 

in Education and Teaching 

International, 45 (1), 25-36. 

Syftet med artikeln är att 

redovisa en modell för att 

analysera och implementera 

möjligheter till flexibel 

utbildning 

Land 

USA 

Design 

En kvalitativ studie 

Metod 

Presentation av en analysmodell och dess 

bakomliggande faktorer, och av en 

kvalitativ studie gjord genom att 

modellen användes i fallstudier av fyra 

utbildningsprogram. 

Population 

Artikeln beskriver en modell 

för att analyser och 

implementera FPD, flexible 

programme delivery. 

Modellen tar hänsyn till tre 

nivåer:institutional, 

operational och 

teachning/learning och visar 

att den mest effektiva FPD 

uppnås då de tre nivåerna 

samtalar och är överens om 

Bra kvalité. Mer 

som en redovisning 

av modellen. 



 

Fyra utbildningsprogram på två 

institutioner 

Urval 

- 

vilka aspekter av flexibilitet 

man vill uppnå. 

O’Toole, Sean & Essex, Belinda. 

(2012). The adult learner may 

really be a neglected species. 

Australian Journal of Adult 

Learning, 52(1), 183-191. 

Artikeln diskuterar skillnader 

och likheter mellan barn och 

vuxna i utbildning. 

Land 

Australien 

Design 

Diskusson 

Metod 

- 

Population 

- 

Urval 

- 

Artikelförfattarna kommer 

fram till att den insikt som 

finns när det gäller barns 

olika behov i 

studiesituationen saknas när 

det gäller vuxna och att 

nyckeln till god 

vuxenutbildning är att inse 

att vuxna har många olika 

behov. 

OK kvalité. 

Berättande. 

Rothes, Anna, Lemos, Marina S 

& Gonçalves. (2017). 

Motivational Profiles och Adult 

Learners. Adult Education 

Quarterly, 67(1), 3-29. Doi: 

10.1177/0741713616669588. 

 

Studien undersökte autonomy 

och kontrollerad motivation hos 

vuxenstuderande i Portugal. 

Land 

Portugal 

Design 

Kvantitativ studie 

Metod 

Enkäter 

Population 

Elever i vuxenutbildning, i utvalda 

program, i Portugal 

Urval 

Frivilligt deltagande, alla tillfrågades. 

Studien visade att elever 

med hög autonom 

motivation i början av kurser 

klarade sig bättre än de med 

kontrollerad motivation. 

Bra kvalité. 

Seidman, Alan & Brown, Stephen 

C. (2015). Laugh and Learn. 

Adult Learning, 27(1), 41-43. 

Doi: 

10.1177/1045159515596160. 

 

 

 

XXX 

Syftet med artikeln är att 

presentera tre humoristiska sätt 

att utveckla tänkandet och 

engagemanget hos vuxna elever. 

Land 

USA 

Design 

- 

Metod 

- 

Population 

 - 

Urval 

- 

Artikeln betonar humorns 

roll i klassrummet som ett 

sätt att motivera elevers 

närvaro, minska oro, bygga 

tillit mellan elever och lärare 

mm som ett sätt öka 

effektiviteten i utbildningen 

när vuxna elevers liv är 

alltmer stressfulla och fyllda 

med distraktioner. 

Lite tveksam 

kvalité. Inte så 

mycket belägg för 

teorin om att humor 

är viktig i texten, 

men källor som 

visar på detta 

angivna i slutet. 

Ingen undersökning 

redovisas i artikeln. 

Semmar, Yassir. (2006). Distance 

learners and academic 

achievement: the roles of seld-

efficiacy, self-regulation and 

Syftet med artikeln är att 

undersöka självkontroll och 

motivation hos 

distansstuderande och vilka 

Land 

- 

Design 

Kvalitativ studie 

Studien fann att självkänsla, 

självkontroll och motivation 

spelar stor roll för individers 

studieresultat och att de tre 

Bra kvalité. 



 

motivation. Journal of Adult and 

Continuing Education, 12(2), 

244-256. 

effekter dessa har på 

studieresultaten. 
Metod 

Litteraturstudie 

Population 

 - 

Urval 

- 

dessutom hänger tätt 

samman. 

Thompson, Jacklyn & Porto, 

Stella C.S. (2014). Supporting 

Wellness in Adult Online 

Education. Open Praxis, 6(1), 17-

28. Doi: 

10.5944/openpraxis.6.1.100 

Artikeln drar uppmärksamhet 

till frågor om välmående som en 

viktig del av service till vuxna 

som studerar på distans, online. 

Land 

USA 

Design 

Kvalitativ studie 

Metod 

Litteraturöversikt 

Population 

 - 

Urval 

- 

Utifrån en litteraturöversikt 

skapas en uppsättning 

rekommenderade strategier 

för hur institutioner kan 

stödja vuxna distanselevers 

välmående, och därmed höja 

resultaten i utbildningarna. 

Bra kvalité 

Wax, Dorothy M, Wertheim, 

Judith. (2015). Coaching as a 

Strategy for Helping Adults. New 

Directions for Adult and 

Continuing Education, 148, 48. 

Doi: 10.1002/ace 

 

 

XXX 

Artikeln presenterar coaching 

som en metod för att stödja 

vuxenstuderande att nå sina mål 

trots de barriärer som möter 

dem. 

Land 

USA 

Design 

Presentation av en metod för stöd 

Metod 

Två fallstudier presenteras 

Population 

 - 

Urval 

- 

Artikeln visar på exempel 

hur man kan arbeta som 

coach med vuxenstuderande 

och hur en coach kan ha en 

positiv påverkan på vuxnas 

studier. 

Bra kvalité, men 

ingen studie 

egentligen. 

Wärvik, Gun-Britt. (2013). The 

reconfiguration of adult education 

VET teachers: Tensions amongst 

organisational imperatives, 

vocational ideals and the needs of 

students. International Journal 

and Training Research, 11(2), 

122-134. 

Syftet med artikeln är att 

undersöka introduktionen av ett 

kvalitetssäkringssystem och de 

spänningar det orsakar för lärare 

inom utbildningen. 

Land 

Sverige 

Design 

Kvalitativ studie 

Metod 

Intervjuer med lärare och ledare. 

Observationer av undervisning, möten 

och konferenser. 

Population 

Tillgång till hela utbildningsanordnarens 

verksamhet  

Urval 

 

Studien visar att 

kvalitetssystemet inom den 

studerade organisationen 

utgår från att elever och 

lärare beter sig på ett 

förutbestämt sätt. Den 

spänning som uppstår i 

lärarnas uppdrag beror på att 

vuxna elever inte följer det 

mönstret, utan har en mängd 

behov som är relaterade till 

andra delar av livet än 

utbildningen. 

Bra kvalité 



 

 


