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Sammanfattning  
 
Kunskapslyftet var den stora satsning som staten gjorde under åren1997-2002 på vuxnas 
lärande. Satsningen hade fyra viktiga målsättningar: 
 

• Minska arbetslösheten och förnya arbetsmarknadspolitiken 
• Utveckla och förnya vuxenutbildningen 
• Minska utbildningsklyftorna 
• Öka förutsättningarna för tillväxt 
 

Samtliga kommuner i Sverige deltog i Kunskapslyftet. Det har gjorts många undersökningar 
som är relaterade till Kunskapslyftet, men få undersökningar har gjorts som har tagit reda på 
vad deltagarna ansåg om denna satsning. De flesta av deltagarna var lågutbildade och kunde 
genom ett förmånligt ekonomiskt bidrag, UBS - Särskilt utbildningsbidrag från CSN, som låg 
på samma nivå som a-kasseersättningen, genomföra sina studier med en förhållandevis god 
studieekonomi. De fick genom att delta i Kunskapslyftet möjlighet att höja sin utbildningsnivå 
och genom detta ha större chanser att få ett arbete, men också gå vidare till högskolestudier. 
    Vår studie omfattar 223 f.d. deltagare i Kunskapslyftet läsåret 1997-1998 och de studerade 
på vuxenutbildningarna i två dalsländska kommuner, Mellerud och Åmål. Vi har använt oss 
av en postenkät, som skickades till de f.d. deltagarna för ifyllning av 19 stycken frågor.  
     Syftet med denna studie är att ta reda på hur deltagarna har upplevt studierna inom 
Kunskapslyftet och att ta reda på om de arbetslösa fick arbete efter Kunskapslyftet. Vi belyser 
också deltagarnas – och föräldrarnas utbildningsbakgrund samt områdets utbildningshistoria. 
Vi har också tagit reda hur stora övergångarna till högskolan är. Vi vill med denna studie 
också ta reda på vad de f.d. deltagarna gör idag. 
     Resultatet visar att en förvånansvärd hög procent av deltagarna gick vidare till 
högskolestudier. En stor procent fick arbete lättare och snabbare tack vare sina studier på 
vuxenutbildningen. Den största förtjänsten tycks ligga på det personliga planet med höjt 
självförtroende och allmänbildning. De har studerat för sin egen skull och inte för att någon 
annan kräver det. Liksom i övriga delar av Sverige så tog kvinnorna chansen att utbilda sig. 
De lågutbildade männen som man ville skulle komma till Kunskapslyftet uteblev även i 
undersökningsområdet.   
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1 Inledning 
  
Denna studie handlar om en grupp vuxenstuderanden, från två dalsländska kommuner, som 
deltog i Kunskapslyftet det första läsåret ht 1997 och vt 1998. Grunden till studien är en 
ambition att ta reda på vad de f.d. eleverna gör idag med avseende på arbete eller studier. 
     Genom den här studien, som är den första i sitt slag i Dalsland, avser vi att visa på de 
eventuella effekter som denna satsning har haft utifrån ett elevperspektiv. Studien bör genom 
detta kunna uppmuntra politiker och tjänstemän i berörda kommuner att fullfölja de åtaganden 
de har enligt beslut från riksdag och regering vad gäller vuxenutbildning och arbetsmarknad 
(Prop 1995/96:222). 
     Asta Modig(2005) framhåller att kommunerna är väldigt duktiga på att följa upp och 
granska vad eleverna anser om ämnena, lärarna etc. i kursutvärderingar under pågående 
utbildning, men hon menar också att bara några få kommuner har följt upp vad de studerande 
gjort ett till tre år efter studierna. Mot bakgrund av detta ställer författaren upp två frågor om 
kvalitet, som diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet med vuxenutbildningen i 
kommunerna, nämligen: 
 
       Hur kan kommunerna mäta resultat och effekter av den vuxenutbildning som genomförs?  Vet kommunerna 
       vilken nytta de studerande bedömer att de haft av sin utbildning, både utifrån innehåll och den träning som 
       själva lärprocessen gav eller inte gav? (Modig 2005, s.19) 
 
Det finns alltså goda skäl till att belysa de ev. effekter som vuxenutbildningen och 
Kunskapslyftet kan ha eller haft. Föreliggande studie har således en ambition att göra detta. 
     I denna studie följer ett kortare avsnitt om vuxenutbildningens historia både i Sverige och i 
de undersökta kommunerna. Vi kommer dock först helt kort att beskriva folkbildningstanken. 
Eftersom Kunskapslyftet är av avgörande betydelse för vår studie förklarar vi hur satsningen 
såg ut i de två undersökta kommunerna. Vi kommer också att intressera oss för deltagarnas 
utbildningsnivå och vi avslutar denna del med en redogörelse av aktuell forskning. Resultatet 
av undersökningen och en diskussion om undersökningen med efterföljande framtida 
forskningsfrågor avslutar uppsatsen.  
    Vi, som utfört studien, arbetar båda på vuxenutbildningarna i Mellerud och Åmål, men bara 
en av oss arbetade med Kunskapslyftselver under den period, som redogörs för i 
undersökningen. Vi är också två av de få kvarvarande s.k. obehöriga lärarna på dessa 
vuxenutbildningar. Genom att göra detta arbete så slutför vi vår lärarutbildning och blir på så 
sätt behöriga lärare. Vi ser studierna och uppsatsarbetet som en komtpetenshöjande åtgärd hos 
oss själva. Arne Maltén (1997) framhåller vikten av kompetensutveckling. Den ska vara 
livslång och han anser att stimulans samt vidareutbildning är en nödvändighet för att skapa 
professionalisering av medarbetarna. Vidare framhåller han att den bör bestå av fördjupade 
teoriinslag varvade med praktisk tillämpning, helst på den egna arbetsplatsen. 
    Genom samtal på arbetsplatsen beslöt vi oss ganska tidigt under vårterminen att 
tillsammans genomföra denna studie och att ha den som bas för en C-uppsats. Vi har gått på 
två olika lärarutbildningar, vilket innebär att vi var och en har presenterat uppsatsen på två 
olika lärosäten, Högskolan i Malmö och Örebro universitet. Vi har arbetat på så sätt, att innan 
vi har skrivit något i uppsatsen har vi gemensamt diskuterat innehållet dels genom fysiska 
möten dels över telefon. Studenten från Malmö högskola har konstruerat enkäten och 
sammanställt enkätsvaren samt lagt in dessa i Excel-programmet. Studenten från Örebro 
universitet har skött det fysiska skrivandet och i övrigt har vi bistått varandra i det 
gemensamma arbetet. 
    Under årens lopp har vi då och då funderat över var våra studerande tar vägen efter 
utbildningen på våra lärcentra. En del av dem tar spontan kontakt med oss för att berätta vad 
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de gör eller hur de har det. Det är den respons vi vill ha som lärare. Vi vill få reda på om 
elevernas och våra ansträngningar i undervisningen har varit till nytta och glädje. Tiden som 
lärare upptas dock av undervisning samt planering och det ligger inte i det nuvarande 
uppdraget att göra någon uppföljning av vad eleverna gör efter tiden på vuxenutbildningen. 
Det är denna nyfikenhet eller undran, som gör att vi utför en uppföljning av den i inledningen 
nämnda gruppen deltagare i Kunskapslyftet. 
    Varför tar ett litet land som Sverige sig an denna stora uppgift; att skapa ett kunskapslyft, 
genom att satsa 19 miljarder i skattemedel?  En anledning är att den ökande takten av 
globaliseringen gör att vi inte kan stå utanför denna utveckling (SOU 1999:141). OECD:s 
(Organisation for Economic Cooperation and Development) grundtanke är att alla ska ingå i 
ett livslångt lärandeprojekt vare sig det rör arbetstagare, arbetslösa eller den äldre 
generationen. Det livslånga lärandet är inte en ny företeelse i svensk utbildningspolitik, redan 
på 1960-talet hade vi begrepp liknande detta. Man använde då uttrycket ”återkommande 
utbildning”. Det är under denna era som Komvux ser dagens ljus, men målet var ändå det 
livslånga lärandet (Ellström, Gustavsson & Larsson 1996). 
     En annan anledning till att staten satsade på projektet Kunskapslyftet var att vår välfärd 
skulle raseras utan denna satsning och uppkomsten av ett tvåtredjedelssamhälle skulle 
avvärjas. Det fanns alltså en nationalekonomisk tanke bakom bildandet av Kunskapslyftet. 
Man ville skapa ett kunskapssamhälle och genom det livslånga lärandet kunde den 
ekonomiska tillväxten stimuleras. Det livslånga lärandet förstås bäst som en process av 
individuellt lärande och utveckling under ett helt liv, från vaggan till graven – från lärande i 
tidig barndom till lärande under pensionsåldern (SOU 1999:141). 
     Författarna menar att det bästa sättet att bemöta utmaningarna[globaliseringen] är att stärka 
arbetsmarknaden, företagens och individernas kapacitet att anpassa sig till förändringar, 
förbättra produktiviteten och dra nytta av tekniska innovationer. Men flexibiliteten och 
kapaciteten att anpassa sig beror först och främst på kunskaper och färdigheter hos 
arbetskraften (SOU 1999:141, s.10). 
     Regeringen lät statsrådet Ylva Johansson sammankalla en parlamentariskt sammansatt 
kommitté med uppdrag att utreda ett nationellt kunskapslyft för vuxna och den 27 juni 1995 
var tillsättningen av kommittémedlemmarna klar. Kommittén antog namnet 
Kunskapslyftskommittén [KLK] (SOU 1999:141). 
     Ur den kommitténs arbete utkristalliserades efter två år Kunskapslyftet, som kom att vara 
mellan 1 juli 1997 och 31 december 2002. Man vände sig främst till arbetslösa vuxna som 
saknade treårig gymnasial utbildning, men även anställda och andra vuxna kunde delta i mån 
av plats. Det fanns årligen över 100 000 heltidsplatser tillgängliga på vuxenutbildningarna och 
ett särskilt utbildningsbidrag, UBS, från CSN var kopplat till utbildningssatsningen (SOU 
2000:28). 
     Vuxenutbildningen har i och med regeringens satsning genomgått en stor förändring. Den 
största förändringen är enligt Modig och Berger (2005) att den kommunala verksamheten 
utvecklats från att ha varit en skola till att bli en stödverksamhet för de vuxnas lärande. Detta i 
sin tur har framkallats av vuxnas behov av att kombinera arbete med studier. Det blev också 
som det var tänkt, menar författarna.  Alla Sveriges 289 kommuner kom nämligen att delta i 
denna satsning. 
     Satsningen på det livslånga lärandet behövdes också, enligt författningstexterna (se t.ex 
SOU 2000:28, kap. 5.1 s.152), för att utveckla och vidmakthålla demokratin i ett samhälle. Av 
texterna framgår också vad som sker med samhällsindividen då den får en högre 
utbildningsnivå:  
 
 Med utbildning växer självförtroende, självtillit och identitet, och därmed ökar de reella 
 möjligheterna att utöva inflytande över sin situation, i arbete och på fritiden 
 (SOU 1999:141, bilaga 1 s.89, min kursivering).  
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    I sin forskning har Sam Paldanius (2000) funnit att med arbetslösheten förhåller det sig 
tvärtom, med arbetslösheten minskar självförtroendet. Arbetslösheten är en livssituation som 
påverkar självbilden och skapar ett ökat behov av arbete. Författaren pekar på att det är inte 
enbart de materiella värdena i tillvaron som är viktiga för den arbetslöse, minst lika viktiga är 
de sociala faktorerna och de fås endast genom lönearbete.  
     Andra forskare, såsom Margareta Carlén (1999), har kommit fram till att den mer 
påtagliga, fysiska utestängdheten från arbetsplatsen är den skrämmande bilden, som 
intervjupersonerna målar upp i sitt inre. De som hamnar utanför grindarna till t.ex. fabriken 
utgör B-laget, de är ingenting värda. 
    Ett utav målen med denna nationella satsning, som vi nämnt tidigare, var att minska 
arbetslösheten. Dessutom ville man ”öka jämställdheten, dvs. att i första hand höja 
utbildningsnivån hos de kortutbildade och att bryta traditionella könsrollsmönster i 
utbildnings- och yrkesval”(Skolverket 2003, min kursivering). 
   

1. 1 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att följa upp betydelsen av ett deltagande i Kunskapslyftet ur 
arbets – och studiesynpunkt samt ta reda på deltagarnas upplevelser av studietiden på 
Kunskapslyftet. Ett annat syfte är att jämföra undersökningsorterna med riket. De 
frågeställningar som hjälper oss att nå syftet är: 
 

• Vilken betydelse har studierna på Kunskapslyftet haft för deltagarna, för möjligheten 
att få arbete? 

• Har deltagarnas utbildningsbakgrund haft någon betydelse för fortsatta studier på 
högskola eller universitet?  

• Hur upplevde deltagarna studietiden på Kunskapslyftet? 
• Finns det någon skillnad vad gäller kön och ämnesval mellan orterna och riket?  

 
Vår intention med denna studie är att se vilken betydelse Kunskapslyftet hade för deltagarna i 
undersökningsområdet dels utifrån ett personligt perspektiv dels utifrån ett 
sysselsättningsperspektiv.  Vid frågan har deltagarnas utbildningsbakgrund haft någon 
betydelse för fortsatta studier på högskola eller universitet fokuserar vi på 
undersökningsområdets, föräldrarnas och den egna bakgrunden vad gäller utbildningsnivå. 
Med frågan hur upplevde deltagarna studietiden på Kunskapslyftet avser vi huruvida 
deltagandet gav dem högre livskvalitet.    
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2 Historisk bakgrund 

 
I detta kapitel gör vi en exposé över människan i utbildningssituationen. Vi börjar med att 
skriva en kort historik för att sedan övergå till att beskriva folkbildningstanken och det 
livslånga lärandet. Avslutningsvis redogör vi i korthet för några studier som har gjorts om 
vuxnas lärande. 
 

2.1 Historik 
    
Varje människa har en historia, men också en utbildningshistoria. De flesta människor idag 
har erfarenheter av skolan och kanske av något slags vidareutbildning. De flesta människor 
har också en erfarenhet av lärandet i vardagen. I Livslångt lärande [Ellström, Gustavsson & 
Larsson, (red) 1996] understryks att vi alltid har en förförståelse när vi närmar oss en text, en 
människa eller en situation samt att vi har en individuell erfarenhet. Detta tillsammans gör att 
alla människor befinner sig på olika platser och att vi tolkar världen olika beroende på var vi 
bor och vem vi har blivit.  
     Författarna visar också på kontakten med massmedias utbud, som en avgörande skillnad på 
kunskapsnivån bland människorna: 
       
      Olika människor väljer olika. Många väljer ständigt samma ”rätt”; man kan se ”Loket” utföra sina ritualer 
      kanske 50 gånger på ett år i programmet ”Bingolotto”. Samma sak varje gång. Man kan också välja program  
      som ger oss nya upplysningar varje gång; om naturen i olika delar av världen eller om framtidens  
      utmaningar. Man kan sätta sig in i politikens stora frågor eller ta del av ekonomins förändringar [Ellström  
      m.fl.] 
 
Man har funnit ett samband mellan val av programutbud och det arbetsliv man har. 
Författaren gör gällande att de som har föga kunskap att utvinna i arbetet väljer ofta en 
ensidig ”kost” av massmedia: deras tolkningar utmanas sällan och de lär således mindre 
[Ellström, Gustavsson & Larsson (red) 1996 ].  
    I Bilden av en klassresa har också Trondman (1996) träffat på ett likartat fenomen i sina 
klassresenärers berättelser.  En av klassresenärerna menar att hon tidigare tittade på 
underhållningsprogram i tv, som idag ger henne dåligt samvete, medan hon idag ser de 
program som hon stängde av tidigare: 
 
      Man kan ju titta på såna program om kultur och så nu, det kunde man ju absolut inte innan. Nu kan man ju 
       Titta på dom och tycka att dom är bra. Men det är inte så att jag så att säga måste titta på dom, det känner  
        jag inte. Däremot känner man dåligt samvete när man tittar på underhållningsprogram som Varuhuset, bara 
        för att det är ett onyttigt program eller vad man skall säga (Trondman 1996, s.309). 
 
 Även hennes tidigare tidningsvanor har ändrats från ”Lokalblaskorna tycker jag är så 
vansinnigt tråkiga” till att ”Så nu läser jag t.ex. kultursidorna i DN och Expressen”. 
     Författaren har i sin forskning funnit att klassresenärerna, när det gäller språket, har en 
tveeggad inställning till detta. Han menar att allteftersom man tillägnar sig det nya språket 
hålls kritiken och upproret mot det ”finare” språket vid liv eller med en klassresenärs uttryck: 
”Om man inte får saker sagda på ett visst sätt, så värderas det inte lika mycket.” Författaren 
belyser också sina undersökningspersoners förändring gentemot litteraturläsning: 
 



 8 

      
     Klassresenärernas intressen under barn- och ungdomstiden framstår som relativt entydiga. Deras intressen 
       har otvetydigt haft en mycket klar kulturell och framförallt litterär prägel, vilket skilde dem från flertalet av 
       deras jämnåriga ”klasskamrater” i ursprungsmiljön. Med tanke på hur vanligt förkommande idrott har varit 
       och är i barns och ungdomars liv och hur jämförelsevis ovanliga de kulturella intressena är – speciellt i  
       arbetarklassen – framstår resenärernas fritidsintressen under uppväxten som avvikande (Trondman1996, s. 
       182).   
 
 Tidigare bokläsning gav dem en emotionell närhet till texten medan de genom den nya 
litteraturen får träna den teoretiska och analytiska förmågan. Deltagarna i 
undersökningsgruppen, hävdar Trondman (1996), säger sig läsa en bok på ett helt annat sätt 
och att man har blivit intresserad av samhällsvetenskapliga problem än innan man trädde in i 
den akademiska världen.    
       

2.1.1 Folkbildning och det livslånga lärandet   
 
Folkbildningen hör intimt samman med Kunskapslyftet på två sätt. Det ena att en del av 
ledamöterna i Kunskapslyftskommittén hade sitt ursprung i folkbildningen såsom 
folkhögskolelärare, folkhögskolerektor och ordförande i olika bildningsförbund (SOU 
2003:125, s.4) och med påverkan kunde tillämpa det svenska folkets tradition ”att vara ett 
aktivt läsande, skrivande och studerande folk”. Det andra att man ville betona 
helhetsperspektivet, som används i folkbildningen, i Kunskapslyftet.   
     Folkbildningstraditionen i Sverige har sina rötter i bondesamhället och år 1868 startade de 
första folkhögskolorna, som fick statligt stöd år 1872. Redan 1884 riktade riksdagen bidragen 
till att också gälla för arbetarklassens representanter, som kunde gå på populärvetenskapliga 
föreläsningar. I början på 1900-talet startade arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen egna 
folkhögskolor och studieorganisationer. Redan tidigt startades även verksamhet för barn och 
ungdom och under 1950-talet så tilldelades denna verksamhet statligt stöd. Folkhögskolor, 
studiecirklar i de olika studieförbunden var länge de enda möjligheterna för vuxna att studera. 
Från 1930-talets slut hade svenskarna tillgång till s.k. aftonskolor, där fortbildningen kunde 
göras. På 1950-talet ökas trycket på denna form av utbildning, då den ekonomiska tillväxten 
efter andra världskriget krävde utbildade svenskar. Undervisningen var dels praktisk 
yrkesutbildning dels kvällsgymnasier för vuxna. År 1967 lades en proposition fram som 
reformerade vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen skulle minska utbildningsklyftorna 
mellan generationerna, göra det möjligt att välja ny utbildning och förse arbetsmarknaden 
med duglig arbetskraft. [Abrahamsson, Kenneth, (red) s.28 f.]. Det är dessa tankar om 
utbildning, som upprepas några decennier senare, men först en beskrivning av livslångt 
lärande. 
     Vad är då livslångt lärande? En tanke som Ellström (1997) har om detta nymodiga 
begrepp är att individens lärande inte är avslutat i ungdomsåren, utan fortgår helst hela livet. 
Det är också förknippat med den kunskap, som vi tar till oss i arbetslivet och i vardagen. Den 
senare kunskapen kan också få epitetet informellt lärande eller vardagslärande. Författaren 
understryker dock att det kontinuerliga lärandet (lärandet i arbetet och vardagen) inte alltid 
innebär utveckling av kompetens eller kunskap utan kan tvärtemot göra människor 
anpassningsbara och passiva. 
      En annan princip, som författaren för fram om det livslånga lärandet, är att det är ett 
bildningsideal, som är vägledande för utbildningspolitiken i samhället. Detta medför, anser 
författaren, att det då handlar om t.ex. reformer i vid mening men att man inkluderar det 
informella och det formella lärandet. Ellström (1997) exemplifierar detta med att påpeka 
förändringen, som skett av innebörden av begreppet livslångt lärande. Det var FN-organet  
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UNESCO, som införde begreppet livslångt lärande på 1970-talet och med det ”avsågs en 
fortgående individuell bildningsprocess; ett självstyrt lärande inriktat mot individuell 
frigörelse, självförverkligande eller självbildning.” Här menar man att lärandet är av 
humanistisk struktur samt att jämlikhet och social rättvisa skulle följa av detta.  
      I slutet av 1980-talet sker en förändring av tankesättet då det livslånga lärandet används i 
den ekonomiska och teknologiska utvecklingen. ”Inte minst har utbildning och lärande som 
en integrerad del av arbetet kommit i förgrunden under senare år.” Kjell Rubensson, forskare i 
vuxenpedagogik samt den förste professorn i vuxenpedagogik, gör gällande att denna 
förändring är en vattendelare i tankesättet om livslångt lärande. ”Den första generationen med 
utopiska och idealistiska drag, den andra med starkt ekonomistiska drag.”[Ellström, 
Gustavsson & Larsson (red) (1996)]. 
      Ett annat begrepp inom vuxenpedagogiken, då det gäller lärande, är återkommande 
utbildning, som innebär att arbetstagaren uppdaterar sina kunskaper inom yrket. Detta är en 
nödvändighet inom arbetslivet anser Maltén (1997, s.191 f) och påtalar vikten att hålla sig à 
jour med vad som sker inom det aktuella yrkesområdet. Författaren påpekar också att här har 
den enskilde ett ansvar att utbildningen kommer till stånd. 
      . 

2.2 Några studier om vuxnas lärande 
 
Vi kommer i detta avsnitt att belysa några forskares reflexioner och tankar om det livslånga 
lärandet med betoning på vuxna deltagare. 
   I pedagogiska frågeställningar skriver Maltén(1997) om vuxnas lärande och han menar att 
barn och vuxna använder samma metoder för att lära. Det finns dock en skillnad, den vuxnes 
har ett gradvis minskande intellekt, jämfört med barnet, men denna minskning kompenserar 
den vuxne med t.ex. livs- och yrkeserfarenhet. Författaren understryker att vuxnas lärande har 
utvecklats till ett centralt pedagogiskt forskningsområde och resultat från den forskningen 
tillämpas bl.a.i förändrings - och utvecklingsarbeten på arbetsplatser och i organisationer. 
Vidare påtalar författaren att reflektionen är det centrala i lärandeprocessen för den vuxne. 
     Andra faktorer, som är viktiga för den vuxnes lärande, lyfter Helene Hård af Segerstad, 
Alger Klasson och Ulla Tebelius (1996) fram i Vuxenpedagogik – att iscensätta vuxnas 
lärande. En faktor, som är viktig för de vuxna i lärandesituationen är att de är beroende av 
sina egna förmågor. 
 
För att deltagare i vuxenutbildningen ska kunna utnyttja sin kapacitet att lära, måste vi vara klara över at 
utgångspunkten för deras studier är de kognitiva strukturer de har. Det sätt att förstå och organisera världen som 
varje deltagare bär med sig är basen för deras förmåga att skaffa ny kunskap – ett nytt sätt att betrakta världen ( 
Hård af Segerstad m fl 1996, s.19) 
 
 Författarna betonar att den lärande själv ska kunna uppleva lärsituationerna, som 
meningsfulla och hanterbara, men även omgivningen är av betydelse när de ska lära sig nya 
saker. De är också av stor vikt att använda olika undervisningsmetoder i de vuxnas lärande. 
     I Ellström m fl (1996) framhåller Bernt Gustavsson vikten av att inte stanna i det bekanta i 
läroprocessen utan utsätta sig för det främmande och obekanta. Men Hård af Segerstedt m fl 
(1996) understryker att det är i samspelet med omgivningen som vi utmanas till att förändra 
vårt sätt att se världen. 
     Sam Paldanius (2000) lyfter i sin rapport fram de rekryteringsproblem, som finns i den 
ovilliga målgruppen som författaren har intervjuat. Ett av problemen är att intervjuaren och 
svarspersonen inte delar det positiva synsättet om utbildning: 
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Mina egna preferenser har medfört en kamp för att undvika och fylla deras berättelser med ”mina”  
utbildningspositiva förklaringar, t.ex. att det nödvändigtvis måste vara en orsak bakom deras ovilja till 
utbildning, t.ex. menliga skolerfarenheter. Det felaktiga antagandet i detta är att om det finns en orsak bakom 
deras ovilja så behöver jag själv inte förändra bilden av att utbildning är positivt och nyttigt (Paldanius 2000, 
s.161). 
 
Paldanius (2000) har funnit att den ovilliga målgruppen behöver ett studiemotiv och de 
åtgärder som har använts har inte haft någon effekt. Enligt författaren som skapas ett motiv 
enbart genom att resultatet blir få använda ett verktyg eller instrument i en praktik dvs. 
kunskap som kan användas för att åstadkomma något. I Kunskapslyft eller avbytarbänk? 
finner Carlén (1999) ett annat argument för att inte inta en positiv inställning till utbildning. 
Vid hennes intervjuer med arbetslösa Volvo-arbetare, som fick tillfälle att gå utbildning då det 
var ett tillfälligt produktionsstopp på fabriken, framkom det att svarspersonerna var missnöjda 
med utbildningen. De fick inte styra utbildningen, de blev inte tillfrågade om vad de ville lära 
sig och heller inte vad de själva ville med utbildningen.  
    Ett radikalt annorlunda sätt att beskriva vuxenstuderandes särdrag beskrivs i en amerikansk 
studie (Beder & Darkenwald 1982). De intervjuade vuxenlärarna framhöll följande särdrag 
hos sina vuxna elever: motivation att lära, villighet att ta ansvar för lärandet, klarhet över vad 
de vill lära, villighet att arbeta hårt för att lära och föga tid som används på disciplin [Kenneth 
Abrahamsson (red.) 1992].   
 
 

3 Teoretisk beskrivning 
 
I detta kapitel ges en överblick över de teoretiska samtalen, som förs inom de olika områdena 
av vuxnas lärande. De delar som tas upp är livslångt lärande, självförtroende samt den franske 
idéhistorikern och filosofen Michel Foucaults (1926-1984) tankar om kunskap och makt.  
  
Begreppet livslångt lärande, som Bernt Gustavsson (1996) belyser, har förekommit inom den 
internationella diskussionen om utbildning sedan 1970-talet. Inom vuxenutbildningen har det 
använts för att motverka synsättet att vuxna inte kan lära sig något nytt. Bakom detta synsätt 
låg den humanistiska bildningstraditionen, som såg möjligheterna och inte hindren för 
människan att bilda sig.  
     Kjell Rubensson (1996) gör gällande att man alltså kan tala om två generationer av 
livslångt lärande dels den humanistiska bildningstraditionen dels det nyliberala ekonomiska 
perspektivet, som nämnts tidigare. Författaren karakteriserar livslångt lärande utifrån tre olika 
principer: lärande under hela livstiden, begreppet livsvid lärande och individens 
karaktäristika, som är nödvändig för lärandet. Han intar dock en kritisk ståndpunkt till 
marknadskrafternas (den andra generationens) krav på livslångt lärande genom att framhålla 
att kompetens och färdigheter inte enbart ska betraktas från ett snävt ekonomiskt 
effektivitetsperspektiv utan måste också diskuteras i termer av arbetskraftens kamp för 
humanisering av arbetet och demokrati på arbetsplatsen[Ellström, Gustavsson & Larsson 
(red.)1996. 
      Foucaults betydande kritik av västerlandets förnuftshistoria redovisar Per Andersson och 
Bosse Bergstedt i Livslångt lärande (1996). Foucaults intresse låg i att se på relationen mellan 
makt och kunskap. Han gjorde gällande att kunskapen var i förbund med makt och sociala 
relationer och på så sätt” blir vetande ett strategiskt och politiskt fält där det inte finns några 
neutrala och ’objektiva’ vetandeformer”. Detta vetande skapas med hjälp av relationerna där 
den ena av två grundprinciper sätts framför den andra, t ex att tanken sätts framför kroppen, 
förnuftet framför sinnena, människan framför naturen. Kritiken ligger i detta att historiskt 
förnuftet prioriteras framför andra kunskapsvägar. Man glömmer bort det andra då det ena 
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pekas ut som sanning. Kärnan i subjektfilosofins idé är att glömma det andra. Foucault 
menade att t.ex. pedagogiken, och även andra vetenskaper, i sitt sökande efter sanning satt 
upp ramar inom sig och på så sätt bildat en gräns mot andra kunskapsformer än det nu 
rådande. I den nu rådande diskursen, om livslångt lärande, påpekas att detta lärande ger frihet 
och möjligheter utöver det vanliga, men fortfarande så premieras en kunskap mer än en 
annan. Ett exempel på detta kan vi se i den starka industriella expansionen under 1900-talet i 
Sverige, då specialkunskaper inom naturvetenskaperna var viktiga. Andra kunskaper fick stå 
tillbaka. Även synen på kunskap dominerades av ett tekniskt- rationellt tänkande genom att 
man ansåg (anser) att kunskap kunde föras över till andra.  
     Foucaults tankar får oss att ställa frågor om begreppet livslångt lärande. Är det förnuftet 
som styr? Innebär detta i sin tur att vissa former av lärande utesluts? Författarna svarar ja på 
dessa frågor. De menar att det inte spelar någon roll om det är det formella, det informella 
eller det självstyrda lärandet som pågår. Det är uppdelningen mellan de två kunskapsvägarna 
– det omedvetna och det medvetna som man utgår ifrån. 
     Med hjälp av Foucaults tankegångar kan man upptäcka andra gränsdragningar t.ex. vilken 
kunskap en utbildning ska innehålla. Detta är med Foucaults synsätt en gränsdragning som 
kan vara både synlig och osynlig. Författarna tar det livslånga lärandet på t.ex. 
vuxenutbildningen som ett exempel på de synliga och de osynliga gränserna. De frågar sig 
vilken kunskap som är accepterad eller inte accepterad. Vilka sätt att tänka godtas? Kan man 
säga att den rådande diskursen blir normgivande utan att någon protesterar? Författarna drar 
en parallell mellan de institutioner som användes för att spärra in vansinniga och 
utbildningssatsningen som staten gör. Staten tar till utbildning på bl.a. vuxenutbildningen för 
att hålla nere arbetslösheten och naturligtvis ökas kompetensen hos medborgarna. Dessutom 
kan utbildningen ha en disciplinerande effekt genom att medborgarna inte går sysslolösa. En 
följdeffekt, sett ur Foucaults synsätt, är att man tvingas kvar i utbildning, när man bara längtar 
efter arbete (Ellström, Gustavsson & Larsson 1996, s.106 ).   
     Carlén (1999) redogör i sin avhandling bl.a. för en undersökning av utbildningshinder, som 
Rubensson gjorde på uppdrag av Skolöverstyrelsen. I Rubenssons undersökning kommer man 
fram till, att de undersökta, unga männens inställning till utbildning uttrycktes med yttre och 
inre hinder. Andra forskare, såsom Johnstone & Rivera kallar dessa hinder för sociala resp. 
psykologiska. Rubensson gör dock en reservation, då han betonar att det rör sig mer om en 
upplevelse av hinder än hinder i sig. Han förordar att man gör en indelning som tar fasta på 
upplevelse av miljömässiga hinder och upplevelse av psykologiska hinder. Han menar att det 
inte behöver finnas någon överensstämmelse med den faktiska miljön.  
     Vidare visar Carlén (1999) på den ”heuristiska texten”, som Larsson skriver om. Man 
menar i det resonemanget att forskningen leder till en förändring i synen på det fenomen som 
studeras – att det uppstår en omtolkning eller synvända. Pedagogiska fältstudier handlar i hög 
grad om fenomenen som är välbekanta för de flesta, därför är det tolkningen mer än 
beskrivningen som är kunskapstillskottet. Dessutom menar Larsson att granska ett 
forskningsproblem med andra ögon det är något den heuristiska texten skulle kunna bidra 
med. Carlén framhåller att ingen av hennes intervjupersoner, trots möjligheten, har frågat om 
de fått läsa hennes avhandling. 
    I Abrahamsson m.fl. (1992) försöker Larsson närma sig frågan vad som kännetecknar 
vuxenundervisningen. I hans intervjuundersökning, där lärare för vuxna intervjuades, kom 
man lite förvånande bl.a. fram till att ”vuxna kräver mer varsamhet och takt, de vill ha trygg 
rutin”. Forskarna menar, att man förknippar just varsamhet med barn i de yngre åldrarna och 
inte de vuxna eleverna. Slutsatsen, enligt författarna, handlar det eventuellt om de vuxna 
elevernas dåliga självförtroende. Detta, det dåliga självförtroendet, bekräftades i en 
deltagarobservation av en grupp elevers första tid på komvux. 
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     I Socialpsykologi knyter Thomas Johansson (1999) an sin forskning till det dåliga 
självförtroendet. Han betonar ur ett socialpsykologiskt perspektiv att mötet med den andre 
består av i stort sett av det vardagliga samspelet och dess konsekvenser för självbilden. 
Johansson (1999) konstaterar att det finns mer eller mindre synliga sociala regler som styr det 
sociala samspelet i olika miljöer. Individen, menar författaren, måste kunna skydda sitt jag för 
att undvika att känna sig hotad. Sociala möten kan resultera i kränkningar och skamkänslor. 
Man menar att detta synsätt är individens identitet och självständigt fluktuerande och 
beroende ” av vilka signaler omgivningen ger”. Författaren understryker att människor kan 
reagera på en specifik miljö eller situation. Johansson (1999) hävdar också att individer med 
någorlunda stabil identitet och en annars god självkänsla kan tappa självförtroendet och känna 
skam.  
       
        

4 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi kort att behandla de forskningsmetodiska grunderna för vårt 
uppsatsarbete. Därefter redogör vi för vårt val av metod för undersökningen mer ingående. Vi 
fortsätter med att göra en beskrivning av utbildningsnivån i de undersökta kommunerna 
utifrån ett historiskt perspektiv. I avsnittet Vuxenutbildning i Dalsland kommer vi att belysa 
Melleruds – och Åmåls kommuners vuxenutbildning ur ett historiskt perspektiv. Vi redogör 
kort för resultatet av Kunskapslyftet i de två undersökta kommunerna samt vilka 
undersökningsgrupper vi har valt. Vi avslutar med att beskriva hur vi genomförde 
enkätundersökningen med efterföljande databearbetning. Etiska ställningstaganden, reabilitet 
och validitet är också delar i detta kapitel. 
För att förvärva vetenskaplig kunskap framhåller Starrin & Svensson (1994 s. 51) att 
forskaren måste använda sig av vetenskapliga metoder. Författarna visar bl.a. på två olika 
typer av metoder, den kvalitativa och kvantitativa metoden. 
     Vi utgår från ett kvantitativt forskningsperspektiv i vår undersökning, då det passar våra 
syften.   
 

4.1  Enkät som ett vetenskapligt verktyg  
 
Bell (2000 s. 103) anser att enkätens fördelar är att man snabbt kan samla in en viss typ av 
information på ett relativt billigt sätt. Dessutom framhåller Ejvegård (1996 s.50) att alla 
respondenter får samma frågor, som i sin tur gör jämförelsen av svaren lättare för forskaren.  
Författaren påpekar att det finns två slags bortfall, då respondenten inte svarar, det ena då 
enkäten inte kommer tillbaka det andra att frågor i enkäten inte har besvarats. För att undvika 
för stort bortfall lät vi en grupp vuxenstuderande på den ena av de enheter, som ingår i vår 
undersökning, testa vår enkät.  För att ytterligare minska bortfallet bestämde vi oss för att 
dubbelkopiera, två sidor på varje blad, sidorna i enkäten. Faktum är att svarsfrekvensen 
hänger ihop med enkätens storlek och då menar författaren antalet frågor i enkäten (Ejvegård 
1996 s.52). 
 

4.2  Studien  
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Studien är baserad på en enkätundersökning. Undersökningsgruppen är f.d. elever från två 
olika vuxenutbildningar i Dalsland. Vi har valt att undersöka de studerande som deltog i 
Kunskapslyftet under läsåret 1997/1998. 
   Det övergripande syftet med denna studie är bl.a. att ta reda på vad en grupp vuxenelever, 
som gick Kunskapslyftet läsåret 1997-1998, gör idag. Vi har inte tagit ställning för en 
kvantitativ studie beroende ”[…]på socialt tryck. Det senare kan många gånger vara nog så 
starkt i riktning mot kvantitativa studier. Det betraktas inte sällan som mera riktiga och mera 
tillförlitliga” (Trost 1994, s.16). Valet av metod kom att falla helt på en kvantitativ metod, då 
vår population består av c:a 400 människor samt att vi har en tidsram att hålla oss inom. 
     En annan aspekt på metodval är överskådligheten, när det gäller kvantifierad data 
(hårddata) kan vi få med utförlig information på ett litet utrymme. Motsvarande information, 
t.ex. att beskriva utan att använda sig av stapeldiagram eller tabeller, kan ta ett mycket större 
textutrymme (Ejvegård 1996 s.34). Författaren påpekar dock att det viktigaste redskapet och 
det sista i en kvantitativ undersökning är språket, då insamlade data ska tolkas och analyseras. 
Valet av en kvantitativ metod ledde till att enkäten blev studiens verktyg. 
 

4.3 Utbildningsnivån i de undersökta kommunerna 
 
Utbildningsnivån i de undersökta kommunerna är låg, men genom Kunskapslyftet så höjdes 
nivån något (www.SCB.se 2005-12-18).  I syftet finns frågan om respondenternas och 
föräldrarnas utbildningsbakgrund med anledning av den forskning, som har gjorts på delar av 
undersökningskommunerna. 
   ”Människor reagerar olika inför krav på förändring och utveckling. En del av oss följer 
inkörda hjulspår och upplever oro och ångest så snart färden prövar nya vägar. 
Förändringsbenägenheten är liten.”  I Att säkra framtidens skördar har Mats Sjöberg visat på 
orsakerna till den svaga förändringsviljan i ett av undersökningsområdena under 1800- och 
1900-talet. Sjöberg (1996) förklarar det motstånd, som gjordes i delar av  
undersökningsområdet, då statsmakterna ville tvinga kyrkoråden att införa folkskola.  
      Undersökningsområdet är ett av upptagningsområdena för vuxenutbildningen i Mellerud. 
Författarens forskningsproblem är hur vi kan förstå motståndet mot folkskolans genomförande 
i fyra församlingar i sydöstra Dalsland. Undersökningsperioden är 1860-1930 och 
undersökningsområdet är en utpräglad jordbruksbygd. I folkskolinspektörernas rapporter från 
tiden kan man läsa beskrivningar om svårigheter med elevers ojämna skolgång och höga 
frånvaro.  
    Området var vid denna tid starkt präglad av schartaunismen, den gammallutherska 
tolkningen av religionen. Arbetet, som var centralt i hemmets och familjens liv, var i första 
hand en plikt mot Gud och i andra hand ett arbete för att skaffa mat. Barnen, som behövdes i 
jordbruket, kunde således inte gå till skolan utan de hade s.k. varannandagsläsning. Detta trots 
att heltidsläsning var centralt bestämd från 1917.  
     Det var inte enbart ett arbetskraftproblem, som striden gällde i dessa församlingar. Genom 
att låta barnen gå till skolan på heltid så hotades jämvikten i pastoratet.  När man från centralt 
håll, Karlstads stift, krävde ett mer medborgerligt innehåll i undervisningen skulle 
katekesundervisningen få stå tillbaka. Detta kunde inte accepteras. Livets viktigaste examen 
var konfirmationen och på så sätt kunde inte skolan uppfylla församlingsbornas önskan om 
hur en skola skulle vara. Fram till läsåret 1942-1943 stod en av församlingarna emot kravet på 
införandet av heltidsläsning för skolbarnen, då hade folkskolan funnits till i 100 år (Sjöberg, 
s.219 f).  
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4.3.1  Vuxenutbildningen i Melleruds - och Åmåls kommun, en tillbakablick 
 
År 1967 lades propositionen om kommunal vuxenutbildning fram och den hade tre syften, 
som innebar en förstärkning av de vuxnas studiemöjligheter. Den skulle bidra till att minska 
utbildningsklyftan mellan generationerna, den skulle ge möjlighet att välja ny utbildning och 
den skulle förse arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft. 
     I och med att läsåret 1966/67 var till ända så kunde den kommunala vuxenutbildningen 
bygga en ny organisation i våra undersökningskommuner. Komvux startade 1 januari 1968. 
För Melleruds del kom dock verksamheten igång först läsåret 1969/70 och då anordnades 
kurser i grundskoleämnen såsom kristendomskunskap, samhällskunskap, historia, geografi, 
nybörjarengelska och tyska/franska. Dessutom så ansökte man om att få anordna 
yrkesskolekurser. Yrkesskolan hade nu lagts ner i Sverige och gått in under 
gymnasieförordningen. Vuxenutbildningen erbjöd också preparandkurser inför 
grundskoleämnena i samarbete med bildningsorganisationerna i Mellerud. Under denna tid 
var de flesta bildningsorganisationer företrädda i kommunen. Eftersom Mellerud med omnejd 
hade många tillverkningsindustrier så erbjöd man också kurser som var direkt användbara i 
dessa verksamheter. En kurs hette ”Grundkurs för pappers- och pappersmasseindustrin”, som 
var direkt kopplad till massafabriken på orten. Man skapade här en nyttig symbios mellan 
verksamhet och utbildning. Man kunde som kursdeltagare också förkovra sig i handels- och 
kontorsämnen, reparationer inom processindustrin, fortbildning för elektriker, olika 
svetskurser, husligt arbete samt hemsamaritutbildning (arkivmaterial 118:5, Melleruds 
skolstyrelse) 
    År 1965 startades svenska för invandrare genom ABF:s försorg i Mellerud. Man hade ett 
krav på sig inom vuxenutbildningen att samarbeta med bildningsförbunden. Den grupp som 
fick svenskundervisning var en grupp jugoslaver som var arbetskraftsinvandrare till ett 
pappersbruk i området. Här var arbetsgivaren den pådrivande kraften och inte 
vuxenutbildningen( studievägledare, 2005-12-18). 
     I Åmåls kommun kunde man inom vuxenutbildningen, förutom yrkesskolekurserna, 
erbjuda de teoretiska gymnasieämnena. Du hade som deltagare tillgång till hela 
gymnasiekursutbudet och även då det gällde grundskolenivån skiljde man sig från Mellerud.  
Deltagarna kunde dels läsa fler grundskoleämnen, dels kunde personer med bristfällig 
skolgång få hjälp. Under denna period hade man också i vuxenutbildningen kurser för 
människor som hade svårigheter med att tala, läsa och skriva.  
    Det har också kunnat konstateras att i Åmål hade man en utbildning för invandrare. 
Utbildningen i Åmål innehöll kurser i svenska, matematik och samhällskunskap 
(arkivmaterial 118:5, Melleruds skolstyrelse ).  
     SFI har bedrivits i Sverige sedan 1965. Den första läroplanen kom 1971 och bestod av råd 
och riktlinjer ställda till studieförbunden, som då bedrev utbildning. Först 1986 ställde staten 
upp ramar för undervisningen inom sfi och man delade upp undervisningen i grund-sfi, som 
kommunerna tog hand om, och påbyggnads-sfi som anordnades inom ramen för 
arbetsmarknadsutbildning (Statskontoret 2000:27).     
    Genom denna historiska exposé har vi beskrivit hur utvecklingen i en av kommunerna gått 
från ett stort motstånd, då det gäller skolutbildning, till att öppna upp för medborgarna. De, 
som under sin skoltid inte fick tillräcklig kunskap och utbildning, kunde ta igen detta i 
vuxenutbildningen. Denna utveckling som Melleruds kommun bestod med kan kallas ett 
regionalt kunskapslyft till skillnad från det avslutade Kunskapslyftet. 
 

4.3.2 Kunskapslyftet i Melleruds - och Åmåls kommuner 
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De två undersökta kommunerna, Mellerud och Åmål, är tillsammans med Färgelanda, Dals 
Ed och Bengtsfors de fem kommuner som bildar Dalsland. Det sammanlagda invånarantalet i 
dessa kommuner är ca 46 000 invånare och det innebär att siffermässigt är 
Dalslandskommunerna tillsammans i storlek av en medelstor svensk stad. Av dessa 46 000 
invånare så bor ca 10 000 i Mellerud och 13 000 i Åmål. Utbildningsnivån i åldersgruppen 
25-64 år är i procent i förhållande till riket högre i Mellerud då det gäller folkskole- och 
grundskoleutbildade. Nästan samma procenttal finner man i Åmåls kommun, men den 2-åriga 
gymnasieutbildade kommuninnevånaren finner man i de två kommunerna representativ för 
riket i övrigt. Personer i Mellerud med 3-årig gymnasieutbildningen avviker något i 
procenttalet mot Åmål och övriga riket. Mellerud halkar efter både Åmål och övriga landet, 
då det gäller högskolestudier mer än tre år. Åmål ligger också efter landet i övrigt men inte i 
samma utsträckning som Mellerud. [www.SCB.se, hämtad 2005-12-18]. 
 
De fyra målsättningar som kommunerna i Sverige hade under Kunskapslyftet var att: 
 

• Minska arbetslösheten och förnya arbetsmarknadspolitiken 
• Utveckla och förnya vuxenutbildningen 
• Minska utbildningsklyftorna 
• Öka förutsättningarna för tillväxt 

 
I de sammanfattande rapporter som de båda kommunerna har gjort framkommer det att de har 
haft en stor tillströmning av studerande från början till slut. Den största gruppen studerande i 
Mellerud var de som hade den kortaste utbildningen. Som för riket i övrigt så dominerade 
kvinnorna i studiegrupperna och man har svårt att nå männen. Mellerud har svårt att få de 
studerandena att ta steget till högskolan trots att de studerande har en mycket omfattande 
gymnasial utbildning (Skolverket 2003). 
     Åmål, som redan ht 1977 anordnade högskolekurser från Högskolan i Karlstad på 
vuxenutbildningen, har en något högre procent invånare som gått mindre än 3 år på 
högskola/universitet. I fråga om längre utbildningar på högskola/universitet, alltså mer än 3 
år, så uppvisar kommunerna nästan lika procentsiffror, 11 % i Åmål och 9 % i Mellerud. Här 
skiljer sig kommunerna avsevärt från riket i övrigt, där siffran är 14 % av befolkningen, som 
har gjort en längre utbildning än 3 år (Skolverket 2003). 
    Forneng (2005, s.3) har funnit ett tydligt samband mellan övergång till högskoleutbildning 
och utbildningsnivån i föräldragenerationen. Han menar att kommuner, som har en hög andel 
50-åringar som är utbildade vid universitet och högskolor också kan påvisa högre övergångar 
till universitet och högskolor bland de yngre. Författaren framhåller också att närheten till de 
högre utbildningarna kan öka på övergångar till universitet och högskolor. Ett helt motsatt 
påstående lägger dock Forneng (2005) fram, då han menar att det finns många andra faktorer 
som påverkar även om närheten till högskolan eller universitetet finns. 
     En sådan faktor pekar Carlén (1999, s.154) på då hon menar att utbildning härrör till en 
annan livsform och är därför svår att förena med det sätt som livet är inrättat på […] Den gör 
ett intrång på livet i stort, till exempel genom att avgränsningen till den lediga tiden förändras. 
   Ett utav målen med Kunskapslyftet var att höja utbildningsnivån i kommunen. Statistiken 
från SCB visar att så har skett. När Kunskapslyftet började så hade 23 % av befolkningen i 
Mellerud gått i skola mindre än 9år. Förändringen i procent blev 6 % när Kunskapslyftet tog 
slut, för riket blev den siffran 9 % och för Åmåls del med 18 % blev siffran något lägre, 4 %. 
    Två andra mål, som Kunskapslyftskommitéen ville att kommunerna skulle arbeta för, var 
dels att utveckla och förnya vuxenutbildningen dels att minska arbetslösheten. I båda 
kommunerna ser man en nedgång av arbetslösheten. Den förnyelse av vuxenutbildningen, 
som de undersökta kommunerna har gjort är att de intensifiera utvecklingen av det flexibla 
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lärandet dels att tillsammans med de andra kommunerna skapat samverkan med kurser och 
lärare. Denna samverkansform heter Dalslandsvis, där vis står för Vuxenutbildning i 
samverkan. 
     Båda kommunerna har som sina lokala mål för vuxenutbildningens utveckling tagit fasta 
på de mål som Kunskapslyftskommitén fastslog att nå de svårmotiverade grupperna och på så 
sätt höja utbildningsnivån, minska arbetslösheten samt utveckla olika samarbeten. I de lokala 
målen för utbildningsinsatser skiljer kommunerna sig åt. Åmål vill öka utbudet av 
högskoleutbildningar samt utveckla ett centrum för den högre utbildningen. Mellerud vill 
satsa på efterfrågade kompetenser inom jord, trädgård, skog, miljö och teknik. Här vill man 
också satsa stort på vård- och friskvårdsområdet dessutom satsar vuxenutbildningen i 
Mellerud, som är en gammal handelsort, på småföretagarutbildningar (Skolverket 2003). 
 
 

4.4 Population och urval 
  
Vi bestämde oss i ett förberedande skede av forskningsarbetet att populationen skulle utgöras 
av f.d. Kunskapslyftselever från två vuxenutbildningar i Dalsland, Mellerud och Åmål. En av 
anledningarna till detta var att vi båda kände till många av eleverna och vuxenutbildningarna. 
Det fanns ytterligare en anledning och det var att denna studie skulle kunna användas i de 
andra dalsländska kommunerna, den skulle vara generaliserbar. Därefter gjorde vi ett urval 
och bestämde oss för att detta skulle bestå av, den första årskullen Kunskapslyftsdeltagare, 
dvs. de elever som gick utbildningen läsåret 1997-1998. Tankarna gick till den gruppen 
deltagare med anledning av att de var de första, men kanske också en slags entreprenörer. I 
populationen fanns cirka en handfull deltagare med invandrarbakgrund. Eftersom de inte 
utgjorde en större grupp fick de ingå som deltagare i Kunskapslyftet och inte som en separat 
undersökningsgrupp. Det sammanlagda antalet elever i detta urval är 382 stycken. Ett 
hundratal deltagare känner redan en av oss från den tid de gick utbildningen. Bell (2000 
s.113) framhåller den personliga kontakten med respondenterna vid utskick av enkäten. Av 
anledningar såsom tidsbrist, annan bostadsort än forskarna etc. var det inte möjligt med en 
personlig utdelning av enkäten. 
 

4.4.1   Procedur 
 
Inledningsvis togs kontakt med vuxenutbildningen i Åmål för att få namnlistor med 
personnummer på deltagarna i vår undersökningsgrupp. I Melleruds kommun gav arkivarien 
ut namnlistor på deltagarnas namn och personnummer. Med personnumrets hjälp skickade 
Skattekontoret i Åmål respondenternas aktuella adresser till oss. 
    Innan vi konstruerat enkäten och testat den gjordes ett första brevutskick till personerna i 
urvalsgruppen. I det personliga brevet skrev vi om den kommande undersökningen och varför 
just han eller hon hade blivit uttagen till undersökningen. Studien beskrevs i allmänna termer 
(Trost 1994, s.45). Detta brev (se bilaga 1) fick den blivande undersökningsgruppen cirka två 
veckor innan de erhöll enkäten. 
     Vi konstruerade enkäten efter syftena och den innehöll 19 frågor. Dessa frågor är av olika 
slag, alternativfrågor, attityd- eller åsiktsfrågor, kategori-  eller ”sakfrågor”, 
rangordningsfrågor och öppna frågor. Bell (2000) beskriver alternativfrågan, som en fråga 
med ett eller flera alternativ som respondenten får välja ifrån, men svaret på en kategorifråga 
kan endast innehålla ett svar. I frågor som rör  



 17 

I rangordningsfrågor, däremot, får respondenterna placera olika företeelser i en viss ordning 
t.ex. från ett till fem. Trost (1994) använder termen attityd- eller åsiktsfrågor där Bell (2000) 
använder namnet alternativfrågor. I enkäten finns också retrospektiva – eller minnesfrågor. 
Både Bell (2000) och Trost (1994) varnar för att ha med dessa frågor i enkäter. Trost (1994) 
framhåller att med retrospektiva frågor får man inte reda på hur det förhöll sig vid den 
aktuella situationen. I stället talar respondenten om hur den nu ser på hur det förhöll sig. 
Attitydfrågornas svarsalternativ är av typen ”alltid”, ”ofta”, ”sällan” eller ”aldrig” och även i 
dessa frågor finns en risk för vad den ene respondenten menar med ”sällan” och med vad den 
andre menar med samma ord. Det beror helt och hållet på den enskilde respondentens 
referensram. 
 De öppna frågorna med svarsutrymme finns både inne i enkäten och i slutet på formuläret (se 
Bell 2000, s.104). Flera av svarsalternativen är standardiserade för att underlätta 
databearbetningen, som framhålls av Trost (1994 s. 53), och anses öka reliabiliteten. Trost 
(1994 s. 86) intar ett kritiskt förhållningssätt till de speciella facktermer, som används då man 
utformar den första och andra frågan i en enkät. Facktermerna är, menar han, är ofta 
”floskler” och han insisterar på att ordvalet ”…tyder snarare på omfattande brist på 
kompetens och omdöme.” Han framhåller också vikten av att den sista frågan i enkäten bör 
vara öppen, för att respondenten ska få chans att säga vad den vill. Trost (1994 s.86) hävdar 
att den första frågans svar inte bör vara öppet, då man som forskare inte är intresserad av den.    
     Enkäten är uppbyggd av konkreta och lättbesvarade frågor. En konkret fråga är: ”Hur 
många terminer läste du på Komvux?” I enkäten användes också ett vanligt språk i frågorna.  
Inte några konstiga ord användes utan språket anpassades så att det blev begripligt. Genom att 
vara noggranna med språket i enkäten så hoppades vi att det ev. bortfallet inte skulle bero på 
språkförbistring (Trost 1994, s.76).  
     Frågeområdena i enkäten kan delas in i skolbakgrund och studier samt arbetssituationen 
före och efter Kunskapslyftet. Vidare så finns ett frågeområde med attitydfrågor kopplade till 
respondentens självförtroende och medvetenhet i samhällsdebatten.   
Den första sidan i enkäten är missivbrevet (se bilaga 2). I missivbrevet redogjordes utförligt 
för undersökningen och var respondenterna kunde få tag i uppsatsen. Det påpekades också om 
anonymiteten i undersökningen för respondenterna och det angavs hur de kunde komma i 
kontakt med oss för att få svar på eventuella frågor eller för att få utrett oklarheter i enkäten 
(Trost1994, s. 91). 
     För att komma tillrätta med ev.  ”…konstigheter eller grunder för missförstånd” testades 
frågorna i en provenkät, som gavs till några av nuvarande kursdeltagare på den ena av 
vuxenutbildningsenheterna Med hjälp av svaren på provenkäten korrigerade vi några 
enkätfrågor, därefter skickades 382 enkäter ut (Bell,2000 s.112). Enkätsvaren skulle skickas 
till oss inom två veckor. Den relativt korta tid, som respondenterna hade till sitt förfogande för 
att fylla i och skicka tillbaka enkäten anpassades av två skäl. Dels närmade sig tiden för 
julförberedelser för respondenterna, dels att vi som forskare hade begränsad tid till 
förfogande.  
     Respondenterna hade innan utskicket genom lokalpressen, Melleruds Nyheter, TTela och 
Provinstidningen Dalsland, fått reda på att undersökningen skulle komma till stånd. Vi 
medverkade båda två i tidningarna. Trost (1994 s. 45, 87) anser att man nästan alltid bör ta 
kontakt med massmedia strax innan man skall gå ut med en enkät. Han menar att det finns 
många motiv för detta ställningstagande. Ett kan vara att lokalpressen sätter stort värde vid 
öppenheten som man visar dem. Ett annat kan vara att respondenterna i förväg blir bekanta 
med det som kommer i brevlådan (se bilaga 1).  
       I enkätutskicket lade vi i ett frankerat svarskuvert, som respondenten kunde använda vid 
tillbakaskickandet av enkäten. Vidare framhåller han vikten av att sända enkäten till 
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respondenterna med A-post, för att framhålla digniteten av undersökningen, samt att inte vika 
enkäten till A-5 format vid utskicket (Trost, 1994 s.94).    
    Vi hade skickat ut 170 stycken till Mellerudsgruppen och 212 stycken till Åmålsgruppen. 
Vid svarstidens slut hade vi fått in 222 stycken enkäter fördelade på 103  stycken från 
Mellerudsgruppen och 119  stycken från Åmålsgruppen. Svarsfrekvensen blir för Melleruds 
del 61 % och för Åmåls del 56 %. Vi kodade enkäterna genom att numrera var och en samt 
sätta resp. orts begynnelsebokstav vid numret. 
    Med avseende på svarsfrekvensen av enkätundersökningen anser Ejvegård (1996) att man 
som riktlinje kan ange en svarsfrekvens på minst 80 procent som fullt godtagbar. När 
svarsfrekvensen kryper under 70 procent är det i de flesta fall ingen mening med att statistiskt 
bearbeta enkäten. Det betyder dock inte att enkäten är värdelös. Den kan ge många 
upplysningar av olika slag. Detsamma menar Bell (2000, s.151) och hon menar att det handlar 
om att göra det bästa av situationen även om det finns begränsningar i både tid, kunskaper och 
resurser.  
    Trost (1994) har en avvikande mening om svarsfrekvensen då han framhåller att ”sedan 
mitten av 1970-talet har man en helt annan inställning[…] sedan dess får man räkna med 
svarsfrekvenser på mellan 50 och 75 procent på många enkätundersökningar.” Scott (1961) 
varnar för att ett stort bortfall kan ge skeva resultat. Därför bör man alltid anstränga sig för att 
göra bortfallet så litet som möjligt, det vill säga att i så stor utsträckning som möjligt motivera 
personerna att besvara och skicka tillbaka enkäterna (Bell 2000, s.115). 
     Frågorna i enkäten har testats mot en kontrollgrupp, ett brev har skickats ut till 
respondenterna inför undersökningen och i tre tidningar har undersökningen redogjorts för.  
     En av orsakerna till den relativt låga svarsfrekvensen kan vara tidsbrist från 
respondenternas sida. Vid olika tillfällen har vi mött en del av de utvalda respondenterna på 
vuxenutbildningarna eller på andra platser. De har då själva blivit påminda om enkäten och 
ursäktat sig med att de inte har eller haft tid att svara. Dessa uttalanden kan ses som 
undanflykter för att inte vilja svara. 
 
4.4.2   Kort översikt av innehållet i de enskilda enkätfrågorna 
 
 I den nedanstående uppställningen av enkätfrågorna, utifrån syftesfrågorna, har det gjorts en 
kategorisering utifrån områden såsom t.ex. skolutbildning eller vidareutbildning. Bell (1999, 
s.153) framhåller att man letar alltid efter likheter, skillnader, grupperingar och mönster och 
efter det som är speciellt viktigt. Vi har delat in enkätsvaren i nio grupper. Dessutom har vi 
sammanställt frågesvaren från alla respondenterna i Mellerud resp. Åmål för att få en 
översiktsbild av svaren på enkätfrågorna. Vidare har vi även delat upp enkätsvaren efter kön i 
överensstämmelse med vårt syfte. Slutligen har vi gjort en indelning med avseende på vid 
vilken ålder respondenten hade när han eller hon började sina studier i Kunskapslyftet. 
     Här nedan följer de numrerade enkätfrågorna med en kort innehållsinformation. Av de 19 
enkätfrågorna är sakfrågorna i majoritet med 10 stycken frågor. Till denna kategori hör 
frågorna 1,2,3,5,9,11,12,14,15 och 16. Fem enkätfrågor kan placeras in under attityd – eller 
åsiktsfrågor och de är enkätfrågorna 8, 13, 17, 18 och 19. I enkäten finns det tre retrospektiva 
– eller minnesfrågor och det är frågorna 4, 7 och 10. Efter fråga tre, då det handlar om de 
deltagarna med utländsk skolutbildning, skapades det utrymme för egna kommentarer för att 
förklara eller översätta sin skolutbildning till svenska förhållanden. På detta sätt skapades 
också en öppen fråga i det avseendet. Fråga sex får betraktas som en kombination av en 
alternativ – och attitydfråga, med både en gradering från ”helt oviktigt” till ”mycket viktigt” 
samt sex olika svarsalternativ. Efter fråga 19 lämnades ett stort utrymme för ytterligare 
kommentarer från respondenterna. 
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Fråga 1 avser vid vilken ålder respondenten började läsa i Kunskapslyftet. 
 
Fråga 2 anger om det är en kvinna eller man som svarat på enkäten. 
 
Frågorna 3 och 4 handlar om respondentens egen skolbakgrund samt föräldrarnas. 
 
Fråga 5 tar upp arbetssituationen innan studierna 
 
Fråga 6 handlar om varför man börjar studera på komvux. 
 
Frågorna 7 och 8 tar upp förväntningar och förhoppningar om att börja läsa på komvux. 
 
Frågorna 9 och 10 redovisar vilka ämnen som lästes och hur lång tid respondenterna 
studerade på komvux. 
 
Frågorna 11, 12 och 13 tar upp de f.d. elevernas vidareutbildning efter Kunskapslyftet. 
 
Frågorna 5, 14, 15 och 16 berör respondentens arbetssituation före och efter studierna på 
komvux. 
 
Frågorna 17, 18 och 19 slutligen tar upp vilken påverkan studierna har haft på de .f.d. 
kunskapslyftarnas självförtroende och allmänbildning. 
 

4.4.3 Databearbetning och analysens utgångspunkt 
 
Svaren på enkäten samlades i en databas, Excel, där konstruerades diagram för varje fråga för 
att få en bra överblick. De frågor, som inte hade fasta svarsalternativ, bearbetades genom att 
skapa olika kategorigrupper inom t.ex. de förväntningar de hade på utbildningen. Detta var 
möjligt eftersom svaren på frågorna inte gav upphov till många grupper. De enkätsvar som 
inte var fullständiga eller felaktigt ifyllda uteslöts från bearbetningen. De enkäterna, med 
kommentarer i från respondenterna, togs undan och dessa kommentarer användes för att 
belysa de olika frågeområdena. Illustrationen av enkätsvaren gjordes med hjälp av diagram, 
tabeller och text.  
     Utgångspunkten för analysarbetet var att fokusera på information, som är relevant för 
studiens syfte. Möjligheten fanns att kunna gå tillbaka till det ursprungliga materialet. Bell( 
2000, s.153) understryker att rådata, alltid måste registreras, analyseras och tolkas. Hon menar 
att man alltid letar efter det som är speciellt viktigt för att upptäcka skillnader, likheter, 
grupperingar och mönster. Genom den information vi fick ville vi också peka på eventuella 
skillnader och likheter mellan de olika undersökningsgrupperna, enligt syftet. 
 

4.4.4 Reliabilitet och validitet 
 
Tillförlitlighet eller reliabilitet är, menar Bell(1999 s.89), ett mått på i vilken utsträckning ett 
instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter. Hon pekar på olika sätt för att mäta reliabiliteten såsom test-retest, alternativa 
formuleringar och split-half-metoden. Dessutom pekar hon på metodernas för- och nackdelar. 
Bell (1999 s.90) och Ejvegård (1996 s.68) skiljer sig på en punkt om reliabilteten. Ejvegård 
påpekar nämligen att det finns en risk med mätinstrumentet, då forskaren själv konstruerar 
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det. Det resonemang som Bell(1999 s.89) för stämmer överens med undersökningen. Hon 
menar att man inte behöver använda de ovannämnda metoderna ”…om man försöker 
konstruera en skala…”. I undersökningen användes diagram och tabeller för att visa en skala 
och på så sätt illustrera svaren från enkäterna. Materialet som ligger till grund för resultatet i 
denna studie är det vi anser att vi kan uttala oss om. 
      Båda de ovannämnda forskarna anser att mätning av validitet är mer komplicerad att 
fastställa än reliabilitet. Bell(1999 s.90) säger att en fråga kan ge samma svar vid olika 
tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta och Ejvegård(1996 s.71) påstår 
allmänt att validitetsprövning är svårare än reliabilitetsprövning. 
     Om respondenterna har tolkat begreppen i enkätsvaren på andra sätt än som var avsett är 
svårt att avgöra. Det är en av aspekterna på validitet i undersökningen. En annan kan vara om 
respondenterna tror sig veta vilka svar som förväntas av dem eller känner sig pressade att 
svara på enkäten. I och med att vi var noga med att påpeka anonymiteten i undersökningen 
kunde respondenterna få tillfälle att ge uttryck för sina åsikter. Trots detta var många 
respondenter mycket öppna i sina kommentarer och brydde sig själva inte om anonymiteten.  
Respondenterna fick sin enkät hemskickad och behövde inte känna någon press att fylla i den 
på lärcentret. 
     Som forskare är det viktigt att vara medveten om att man gör en subjektiv bedömning 
redan när frågorna konstrueras och bedöms vara relevanta för undersökningen. Vi anser att 
frågorna i enkäten svarar mot syftet med undersökningen. 
 

4.4.5 Etiska ställningstagande 
 
För att kunna garantera respondenterna anonymitet valdes det kodsystem bort, som Trost 
(1994 s. 111) redogör för. Han menar att man kan låta ett löpnummer på enkäten vara kopplat 
till en bestämd person. Enkäterna kodades dock, när de kom ifyllda tillbaka, men endast för 
att markera vilka som kom från Mellerud och vilka som kom från Åmål. Trost (1994) 
resonerar på följande vis kring respondenternas trygghet: 
 
      Blott det faktum att någon skulle ens teoretiskt kunna bli ”avslöjad” eller igenkänd är skrämmande; om jag 
utlovar konfidentiell behandling måste jag också göra allt jag kan för att hålla mitt löfte – jag skall helt enkelt 
hålla det – även om det till äventyrs inte skulle vara explicit uttalat (s.49). 
 
Vi har beaktat de forskningsetiska råden (Vetenskapsrådet 2005 s.6) i undersökningen. Detta 
har inneburit att vi uppmärksammat informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet tar även upp 
behandlingenpersonuppgifter och eftersom vi har haft hand om dessa när det gäller 
respondenterna har vi använt en dokumentförstörare när det gäller dokument med 
personnummer. 
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5 Resultatdiskussion av enkätundersökningen 
 
I detta kapitel kommer det att göras en resultatdiskussion av enkätundersökningen. 
Inledningsvis beskrivs deltagarnas ålder och kön. Sedan följer en presentation över 
Mellerudsbornas enkätsvar resp. respondenternas svar i Åmål och denna presentation 
kompletteras med diagram och tabeller utifrån syftet (Trost 1994, s.124). Ett av syftena var att 
jämföra de båda gruppernas svar och denna jämförelse presenteras i det avslutande stycket 
tillsammans med en avslutande resumé.   
 

5.1 Kunskapslyftsdeltagarna i Mellerud och Åmål   
 
Ålder och kön 
 
Vid vilken ålder började respondenterna, som ingick i Kunskapslyftet läsåret 1997-1998 på 
komvux att studera? I Mellerud var den största procenten kvinnor i gruppen 40-49 år med 31 
% eller 26 stycken av totalt 84 stycken, som utgjorde hela den kvinnliga gruppen deltagare. 
Vilken var männens debutålder i Kunskapslyftet i undersökningsgruppen? Av de 19 män som 
deltog i gruppen så var mer än hälften eller 52,6 % i gruppen 20 till 29 år. De kvinnliga 
deltagarna i Åmål hade störst representation i gruppen kvinnor, 35 stycken, mellan 30 och 39 
år eller med 37,6 %. De sexton deltagande männen i Åmål kom 59,3 % från gruppen 20 till 29 
år. Totalt utgjorde männen, som svarade, 27 stycken.  
     Här skiljer sig inte resultatet i undersökningsgrupperna från riket i övrigt. I Kunskapslyftet 
är det kvinnorna som dominerar både i antal och följdriktigt i antalet kursdeltagare i de olika 
ämnena.  
      Ett av syftena var att se hur könsfördelningen ser ut i de olika ämnesgrupperna. I alla 
ämnen har kvinnorna ett högt deltagarantal i kurserna, även i de naturvetenskapliga ämnena. 
Enda undantaget är fysikämnet i Åmålsgruppen, där mansöverskottet är tydligt. Men där vi 
kan se en viss utjämning mellan könen är i ämnet kemi, som också kunde läsas i Åmål. Här är 
kvinnorna fortfarande i majoritet med 51 % mot männens deltagande med 49 %. I Mellerud 
däremot är även kemiämnet dominerat av kvinnliga deltagare med 70 % mot männens 30 %. 
      Om vi ser till vilka ämnen av gymnasieämnena, som har varit populärast i båda 
populationerna så kommer ekonomi- och dataämnena högt upp i hierarkin, strax efter 
kärnämnena, men före omvårdnadskurserna. Åmåls kommun gick ut med ett löfte till sina 
anställda inom äldreomsorgen att ge dem, som läste omvårdnadsprogrammet, 
tillsvidareanställning. Mot den bakgrunden så valde många att läsa omvårdnadsprogrammet, 
för att på så sätt bli behöriga samt få fast anställning. Även i dessa ämnen råder det ett 
kvinnoöverskott.  
     Vad gäller dataämnena så har respondenterna insett att, för att öka sina chanser till att få 
jobb måste man utbilda sig i bl.a. dessa ämnen idag. En stor del av respondenterna har inte ett 
treårigt gymnasiebetyg och det är inte överraskande att de har valt att läsa kärnämnena för att 
på så sätt bli behöriga att söka sig till studier på högskola eller universitet. 
 
 



 22 

 
 
 
 
 
Skolbakgrund – den egna och föräldrarnas 
 
Tabell 1. Egen och föräldrars utbildningsbakgrund i procent 
 

Mellerud 
Procent 

Folk- 
skola 

Grund/  
Enhet 

Folkhög-  
skola 

Real- 
skola 

Real  
avbr. 

Gymn.  
2 år 

Gymn.  
3 år 

Gymn.  
avbr. 

Hög/ 
Univ 

Egen skolbakgrund 1,0 18,4 2,9 7,8 1,0 33,0 28,2 7,8  
Mammas skolbakgrund 56,4 11,9 8,9 13,9 1,0 3,0 3,0 0,0 2,0 
Pappas skolbakgrund 57,8 9,8 7,8 14,7 0,0 2,0 2,9 0,0 4,9 
                    

Åmål 
Procent 

Folk- 
skola 

Grund/  
Enhet 

Folkhög-  
skola 

Real- 
skola 

Real  
avbr. 

Gymn.  
2 år 

Gymn.  
3 år 

Gymn.  
avbr. 

Hög/ 
Univ 

Egen skolbakgrund 1,7 8,3 2,5 5,0 0,8 42,5 29,2 10,0  
Mammas skolbakgrund 49,1 11,6 5,4 15,2 0,0 7,1 3,6 0,0 8,0 
Pappas skolbakgrund 56,4 11,1 2,6 12,8 0,9 3,4 6,0 0,0 6,8 
 
      Det var överraskande att titta på svaren från respondenterna, som sökte till högskola resp. 
universitet. Det överraskande var inte att de sökte utan vilken utbildningsbakgrund deras 
föräldrar hade (se Tabell 1. Egen och föräldrars utbildningsbakgrund). 
      I respondentgruppen i Åmål var det 51 %, som sökte högskoleutbildningar. De hade gjort 
en klassresa, som deras föräldrar med folkskoleutbildning inte kunnat göra. Detta blev möjligt 
tack vare de skolreformer som gjordes under efterkrigstiden. Även i Mellerud har vi en 
överraskande hög siffra i denna grupp av respondenter med 50 %. I Mellerud ser man också 
att de som har föräldrar som har realskolekompetens, gymnasium eller högskola har nu efter 
Kunskapslyftet gått högskoleutbildningar. Man kan se i undersökningsgruppen i Åmål där en 
respondent, vars föräldrar har gått på högskola, inte förutsättningslöst har valt 
högskolestudier. Ungefär hälften har valt högskolan trots föräldrarnas utbildningsbakgrund.   
     I ovanstående tabell visas respondenternas utbildningsbakgrund. Den egna bakgrunden har 
lagts ihop med föräldrarnas utbildningsbakgrund för att på ett åskådligt sätt visa på 
differenserna mellan barns- och föräldrars utbildningsnivå i undersökningsorterna.  
    Som framgår av tabell 1 så är gruppen med en två- årig gymnasieutbildning stor både i 
Melleruds- och Åmålsgruppen. Detta i sig är en konsekvens av att man från statsmakternas 
sida har satsat på en gymnasieskola för alla. Denna grupp tillhör de som gick den två – åriga 
utbildningen. I grupperna är procenttalet för den lägre gymnasieutbildningen högre och de är 
människorna i den gruppen, som ser sin chans att höja sin utbildningsnivå.  Procenttalet för 
riket är, då det gäller människor med två-årig gymnasieutbildning, år 2001 33 %. För 
Melleruds del är den siffran 40 % och för Åmåls del är siffran 39 % vid vår 
undersökningsperiod. Under undersökningsperioden höjs inte utbildningsnivån, vad gäller 
gymnasial utbildning i Åmål medan i Mellerud ökar antalet studerande, som då har läst det 
s.k. tredje året, med 0,5 %. 
    Det som ytterligare sänker utbildningsnivån i undersökningsgrupperna är den relativt höga 
andelen av respondenter som endast har grund- eller enhetsskola. För Melleruds del är den 
andelen 18,4 % av de studerande, medan bland Åmåls deltagare det endast finns 8,3 % som 
har en grundskoleexamen.  
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      Föräldragenerationens skolgång är ett exempel på den utbildningshistoria som präglar 
bygden, men som på sätt och vis har brutits av statsmakterna i och med det senare 1900-talets 
skolreformer. Båda orterna hade läroverk och detta avspeglas i tabellen. Den största gruppen i 
föräldragenerationen, som har en läroverksbakgrund, är kvinnorna i Åmål med 15,2 % tätt 
följd av männen i Mellerud med 14,7 %. De två övriga grupperna, som har denna bakgrund, 
representeras av kvinnorna i Mellerud med 13,9 % och männen i Åmål med 12, 8 %. 
Högskoleutbildade föräldrar är störst i Åmål med 8 % för kvinnorna och 6,8 % för männen. I 
Mellerud är dessa siffror 2 % respektive 4,8 %. 
    I en jämförelse med riket visar Stig Forneng (2005)  hur de båda orterna ligger till vad 
gäller övergången till högskola. Siffrorna på övergångsfrekvensen till högskola är från läsåret 
2003/04 och är i åldrarna upp till och med 25 år. Även här ser man en könsskillnad med en 
övergångsfrekvens på 54,5 procent för kvinnor och 40,5 procent för män över riket. Man 
framhåller i rapporten att de kommuner, som har en närhet till utbildning och inte minst 
närhet till högskolor, är övergångsfrekvensen högre trots föräldragenerationens 
utbildningsnivå. I rapporten framhåller man att det är lika viktigt att se de skillnader i 
övergång till högre utbildning som finns mellan kommuner som är jämförbara när det gäller 
andelen med eftergymnasial utbildning i kommunen. Hur ligger undersökningsorterna till i 
förhållande till riket? Hela riket har en övergångsprocent för personer till och med 25 år med 
47,3 procent och då har Åmål 46,6 procent. Fördelat på män och kvinnor så ligger Åmål 
under riksgenomsnittet (40,5 %) men då det gäller männen med 34,3 procent och nästan lika 
stor procent i Mellerud med 34,2 procent. För kvinnornas del har Åmål en högre 
övergångsprocent än riket (54,1 %) med hela 59,1 procent och Mellerud ligger under 
riksgenomsnittet och männens andel med 32,6 procent. Det man kan anföra mot dessa siffror 
är att statistiken inte har beräknats på åldersgrupperna som är äldre än 25 år. Denna 
åldersgrupp är stor i vår undersökning.  
 
Respondenternas arbets- och studiesituation före och efter studierna på komvux 
 
 Tabell 2. Deltagarnas situation vad gäller arbete och arbetslöshet före och efter studier i 
Kunskapslyftet samt fortsatta studier efter Kunskapslyftet: fördelning på 
undersökningsorterna i procent och antal 

    
        Mellerud Åmål 
Ej i arbete innan komvux    
Antal    56 66 
De som fick arbete inom 12 
månader efter kunskapslyftet     
Antal    34 43 
Procent       60,7 65,2 
De som inte fick arbete efter 
kunskapslyftet     
Antal    11 3 
Procent       19,7 4,5 
De som fortsatte att studera 
efter kunskapslyftet     
Antal    11 20 
Procent       19,7 30,3 
   
De som fick arbetet tack vare 
kunskapslyftet   
Antal    15 24 
Procent       26,8 36,4 
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Kunskapslyftskommitténs uppdrag från staten var ju bl.a. att sänka arbetslösheten i riket. Det 
har visat sig i rapporterna, som kom in till Skolverket att så blev fallet. I undersöknings- 
grupperna befanns det att så också är fallet i dessa. Den största procenten de båda 
undersökningsgrupperna utgörs dock av personer som har arbete och genom Kunskapslyftet 
dels tog tillfället i akt och skaffade sig fullständig gymnasiekompetens dels tog en behövlig 
paus i sitt arbete. Som vi tidigare nämnde så gick Åmåls kommun, dock inte Melleruds, ut 
med löfte om fast anställning om man läste omvårdnadsprogrammet. Detta kan vara en 
anledning till att så många valde att studera i stället för att ta risken att eventuellt senare bli 
arbetslös.  
    Vi blev överraskade av den höga procenten, som fick arbete efter Kunskapslyftet i de båda 
grupperna (se tabell 2). Dessutom har respondenterna svarat att de, 26,8% resp. 36,4%, fick 
arbete tack vare komvuxstudierna. I Mellerud var det 19,7% av undersökningsgruppen som 
inte lyckades få ett arbete efter Kunskapslyftet medan endast 4,5% i Åmålsgruppen inte fick 
arbete. Många av dem som uppgav att de inte fick arbete, har troligtvis gått till fortsatta 
studier 
 
 
Varför började du läsa på Kunskapslyftet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 Figur 1. Olika motiv till att börja med studier inom Kunskapslyftet på komvux fördelade  
      på respondenternas svar i Mellerud och Åmål i procent.  
 
Tabell 2 och figur1 tangerar varandra på ett sätt. Med hjälp av tabell 2 har respondenternas 
faktiska livssituation ur ett försörjningsperspektiv beskrivits, medan man i figur 1 kan utläsa 
respondenternas egna viljor eller i vissa fall arbetsgivarens viljor angående motivet till 
studierna. Båda grupperna har uttalat sig om att det klart viktigaste motivet till att börja 
studierna var att få utveckla sig själv och mindre för arbetets skull.  Respondenterna ser i 
utbildningen en chans att komma vidare i arbete och studier och det är också ett sätt att tänka 
på sig själv.  
     Ett av våra syften var att se vad Kunskapslyftet har betytt för respondenterna och vi kan se 
att motiven till att studera ligger på det personliga planet. De har fått möjlighet att som motiv 
kunna välja och de har valt för sin egen utvecklings skull eller eget intresse.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Mellerud Åmål 
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Förväntningar och förhoppningar med Kunskapslyftet 
 

   
 
Figur 2 – Blev dessa förhoppningar infriade? Respondenternas svar i procent om 
förväntningarna på studierna på komvux blev uppfyllda.    
 
Som pedagog blir man glad åt dessa siffror som finns i de här båda diagrammen i figur 2. 
Kunskapslyftsutbildningarna på vuxenutbildningarna i Mellerud och Åmål fick beröm av 
respondenter och positiva kommentarer. Kommentarer som, att lärarna har fått eleverna att 
läsa svenska författare med samma spänning som skvallertidningar eller ”jag kom ur 
tunnelseendet och gick en ny utbildning”. Det som griper tag mest i dessa berättelser är när 
någon beskriver hur en svacka i tidigare utbildningar kan ge människor revansch för detta 
genom att ha gått Kunskapslyftet och kan komma vidare i livet. Många av de positiva 
kommentarerna kommer inte bara från dem som t.ex. har utbildat sig vidare utan även från 
dem som har kvar sitt gamla arbete eller är långtidssjukskrivna. Det genomgående draget i 
kommentarerna, från dem som gett uttryck för sin åsikt, är att komvux behövs.  
     Alla är ändå inte nöjda och kommenterar detta. De flesta av de negativa kommentarerna 
handlar om ekonomiska förhållanden. Med det menas att de inte har av olika anledningar 
omfattats av det generösa bidragssystemet och då dragit på sig studieskulder från CSN.  
     En respondent klagar på att elevdemokratin inte har fungerat och denna person menar att 
eleverna ska få byta lärare när personkemin inte stämmer överens. Det är inte helt lätt i en så 
lärargles organisation som komvux i undersökningsområdena. En annan inte helt oviktig 
kommentar var att komvux kändes som en ”lekstuga” och respondentens erfarenhet är att den 
utbildning som respondenten gått inte räknas lika mycket ute på arbetsplatserna. Det är inte 
nödvändigt att närmare gå in i denna kommentar, med anledning av att inte röja 
respondentens identitet genom att tala om vilken utbildning det gäller. 
     Det intressanta med båda dessa kommentarer, om man bortser ifrån respondentens ev. 
negativa attityd, är att det ligger i paritet med det krav som ställdes på vuxenutbildningen från 
regeringen. Vuxenutbildningen skulle reformeras. I detta ligger bl.a. att gå ut och göra reklam 
för sig på bl.a. företag mycket mer än tidigare och på så sätt bryta den negativa attityden till 
vuxenutbildning.  
 
 
 
 



 26 

 
 
 
 
 
 
Vilka ämnen eller vilken linje läste du inom Kunskapslyftet? 
 
 

    
Figur 3 – Den procentuella fördelningen av lästa gymnasieämnen på vuxenutbildningarna i 
Mellerud och Åmål.   
 
Om man ser till vilka ämnen av gymnasieämnena, som har varit populärast i båda 
populationerna så kommer dataämnena högt upp i hierarkin, men kärnämnena intar ändå en 
första plats. Ser vi vidare på stapeln ”övriga ämnen” så har Åmål en nästan lika stor andel 
som läser dessa ämnen och som läser kärnämnen.  I stapeln övriga ämnen hittar vi ämnen som 
naturvetenskapliga, barn – och fritidsämnen, tekniskt basår, grundskoleämnen etc.  
     Vårdämnena utgör en viktig del av komvuxutbildningarna och för respondenterna. Åmåls 
kommun lovade att ge de som läste omvårdnadsprogrammet tillsvidare anställning i 
kommunen och detta har naturligtvis påverkat deltagandet i omvårdnadsämnena.  
     Vad gäller dataämnena så har våra respondenter svarat att för att öka sina chanser att få 
jobb måste man utbilda sig i dessa ämnen. Det har skett i alltifrån grundkurser till mer 
avancerade datakurser såsom ECDL- European Computer Data Licence och databashantering.  
Vuxenutbildningar har varit måna om att deltagarna skulle lära sig så mycket datakunskap 
som möjligt för att minska alienationen i eventuella högskolestudier om man var insatt i 
dataämnena. Dessutom kräver många arbetsgivare goda datakunskaper idag. Vad gäller 
dataämnena så ses även här en skillnad i deltagande av våra respondenter i Mellerud, då 51,5 
% har valt dessa ämnen jämfört med Åmåls 35,8 %.   
     Eftersom en stor del av respondenterna inte har ett treårigt gymnasiebetyg är det inte 
överraskande att de har valt att läsa kärnämnena för vidare studier på högskolan. En del 
respondenter påtalar vikten av att läsa in kärnämnena för vidare studier efter komvux, men en 
del vill ha dem i reserv i fall de läser vidare vid ett senare tillfälle.  
     Vid en jämförelse med riket i övrigt och undersökningsorterna finns det både likheter och 
olikheter. Likheterna generellt är att de kvinnliga deltagarna är i majoritet inom 
Kunskapslyftet. I de ämnen, som vi har visat i diagrammet här ovan, kan vi se att Melleruds- 
deltagarna procentuellt ligger högre i alla ämnen än för riket i sin helhet. I kärnämnena 
svenska och engelska ligger med c:a 10 % högre deltagande än kvinnorna i övriga Sverige 
och i datakunskap är skillnaden 12 % med riket i övrigt. Männen i Mellerud har skillnader i 
procent i deltagandet alltifrån ett par procent till 14 procent. Åmålsmännen har en mycket 
mindre skillnad när det gäller procentandelen, i jämförelse med riket, för deltagande i 
kärnämnen och andra ämnen än Mellerudsmännen har. Det rör sig från ett par procent till åtta 



 27 

procent. Undantaget är, det vi tidigare påtalat, fysikämnet som har en högre procentsiffra än 
riket.  
    En intressant skillnad ses i stapeln med kärnämnen, här finns en differens mellan Mellerud 
och Åmål på nära 10 %. Vad denna differens beror av går inte att fastställa och för att 
eventuellt få reda på denna skillnad bör djupintervjuer göras. En spekulativ tanke är att 
respondenterna i Mellerud har funnit att tiden är mogen att bryta invanda studie – 
arbetsmönster.    
     På frågan ”Har du vidareutbildat dig efter komvux” svarar 51,0 % ja på den frågan om de 
kommer ifrån Mellerudsgruppen och 56,7 % besvarar denna fråga med ja om respondenten 
kommer ifrån Åmål. Det kanske inte är så uppseendeväckande utan mer att nu har 
respondenterna fått möjlighet, tack vare goda ekonomiska – och arbetsmässiga villkor, att 
vidareutbilda sig. Det som däremot är överraskande är att av dessa respondenter mer än 50 % 
av dem går vidare till högskolestudier 3 år och längre. Som nämndes inledningsvis så får 
vuxenutbildningen på olika sätt reda på att en del av de f.d. eleverna går till högskolestudier, 
men förvåningen blev stor över att en så stor procent går vidare till högskola eller universitet. 
Förutom att respondenterna tar igen förlorade studier och går vidare till högre utbildningar 
kan närheten till högskolan HTU och Karlstads universitet ha ett visst mått av betydelse. 
Vilka utbildningar på högskolor eller universitet har respondenterna valt? Det största antalet i 
båda grupperna utbildar sig inom den pedagogiska verksamheten. Vårdyrkena på 
högskolenivå lockar flest ifrån Åmålsgruppen, medan beteendevetare är fler ifrån 
Mellerudsrespondenterna. Antalet val till de systemvetenskapliga – och ekonomiska 
utbildningarna är lika i båda grupperna. Fem av respondenterna i Åmål har valt att gå 
ingenjörsutbildningar på högskolan, men ingen i Mellerud. Däremot så utbildade sig en av 
respondenterna längst, jämfört i båda grupperna, med en sexårig juristutbildning.   
     I detta sammanhang är det också intressant att ta reda på om respondenterna har flyttat från 
sin ursprungliga bostadsort efter studierna på vuxenutbildningen och vidare efter den ev. 
högskoleutbildningen. Det visar sig i denna begränsade studie att flertalet både i Mellerud och 
Åmål fortfarande bor kvar och arbetar i närområdet. Siffrorna för Melleruds del är att 66,3 % 
bor kvar medan 33,7 % av respondenterna har flyttat och i Åmål finns en något lägre 
flyttprocent hos respondenterna 30,3 % medan då 69,7 % bor kvar. De respondenter, som går 
vidare till högskolestudier flyttar för en tid men återkommer sedan för att arbeta i 
hemkommunen. De som har utbildat sig i pedagogyrken har lättare att få arbete i 
hemkommunerna, eftersom de fattas behörig personal i dessa yrken. 
 
 
Hur tycker du att studierna inom Kunskapslyftet påverkade ditt självförtroende? 
 

    
Figur 4 – Gradering av självförtroendet från mycket sämre till mycket bättre hos respondenter 
i Mellerud och Åmål i procent. 
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En annan syftesfråga, var hur respondenternas självförtroende påverkades av studierna i 
Kunskapslyftet. Hos respondenterna i Åmål befanns att självförtroendet procentuellt sett har 
höjts mer än i Mellerud. Här är just en sådan fråga som skulle behöva utredas mer genom 
intervjuer.  Denna och de återstående två frågorna, som rör allmänbildning och om man följer 
med i den allmänna debatten mer efter utbildningen är intressanta studieobjekt. En anledning 
till att höjningen av självförtroendet inte är så stor i Mellerud, som i Åmål kan igen ha att göra 
med den traditionellt korta utbildningstraditionen. Dels kan man p.g.a. detta känna sig 
obekväm i en ny utbildningsmiljö dels tror man att alla andra kan så mycket mer än jag själv. 
Det sista är ju sant om man jämför sig med pedagogerna eller andra som har kommit något 
längre i utbildningssammanhang än jag själv har gjort. Att känna sig obekväm och ändå 
komma till vuxenutbildningen är en stor bedrift, men för de av respondenterna som 
fortfarande känner av sitt dåliga självförtroende, kan ju gamla skolupplevelser vara orsaken.  
 
Hur tycker du att studierna inom Kunskapslyftet påverkade din allmänbildning? 
 

     
Figur 5 – Procentuell markering av graden av allmänbildning efter studierna på komvux med 
avseende på deltagare från Mellerud och Åmål. 
 
Även i detta diagram, som rör graden av allmänbildning efter avslutade studier, har Åmål en 
markering i diagrammet för mycket sämre, då frågan om hur allmänbildningen har blivit efter 
studierna på komvux. Av diagrammen att döma så har allmänbildningen, om man med det 
menar välorienterad i tid och rum, ökat avsevärt för respondenterna. Det är kanske inte så 
underligt att våra respondenter till övervägande del svarat att deras allmänbildning har ökat 
eller blivit mycket bättre. De har varit i en miljö då de ämnen som de läser vanligtvis höjer 
nivån på det allmänna kunnandet. En annan bidragande del till att höja nivån är också att den 
övervägande delen av respondenterna deltar aktivt i de samtal som förs med pedagoger och 
studiekamrater på vuxenutbildningarna. Det har varit en tillåtande miljö för all slags 
inhämtande av kunskap. 
 
Följer du med mer i den allmänna debatten efter studierna inom Kunskapslyftet? 
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Figur 6 – Svaren på enkätfråga 19 procentuellt fördelade inom de båda respondentgrupperna.  
 
Återigen överraskade respondenternas svar vid sammanställningen av svaren från enkäterna. 
Vi ansåg till en början att med ett ökat självförtroende och en högre allmänbildning så skulle 
per automatik ett större intresse för den allmänna debatten infinna sig. Men som man kan se 
av diagrammen så stämmer inte det. Att följa med i den allmänna debatten kan vara en 
indikation på demokrati. Man skaffar sig en mening, en åsikt som man i den allmänna 
debatten kan pröva. En anledning kan vara att respondenterna redan följde med i den 
allmänna debatten innan studierna började och därför har svarat nej, inte alls mer. 
Undersökningsgruppen har ändå svarat att de deltar mer i den allmänna debatten, men det som 
förbryllar något är den stora men inte helt jämna spridning i diagrammen. Även denna fråga 
är av den arten att man som forskare skulle behöva intervjua några av respondenterna. 
Mittstapeln i diagrammen här ovan, som är högre än de övriga, kan bero på att respondenterna 
menar att de inte följer med mer i debatten före som efter studierna. 
 

5.1.1 Resumé av enkätsvaren 

 
Här följer nu en sammanställning av de övergripande svaren på syftesfrågorna, som skulle 
beskriva upplevelser deltagarna hade i Kunskapslyftet. De skulle också utreda den faktiska 
situationen före och efter Kunskapslyftet vad gäller arbete och studier samt se på 
bakgrundsvariablerna ort, riket och kön. 
     Det övergripande syftet var att beskriva hur deltagarna i Kunskapslyftet upplevt sina 
studier. Vi skrev också om livskvalitet i vårt syfte. Livskvalitet kan definieras som ett 
livsvärde som inte mäts med pengar t.ex. god miljö men också gemenskap. Som ett mått på 
livskvalitet är självförtroendet. Att respondenterna har fått ett större självförtroende har  
kunnat konstateras genom den direkta frågan i enkäten, men också av kommentarerna på sista 
sidan i enkäten. Självförtroende kan beskrivas på detta sätt av en respondent:  
 
      Man kan inte mäta framgången i ett sådant här program i enbart om man har fått jobb pga. utbildningen. Det   
      självförtroende, de kontakter och den framåtanda som skapas av utbildningen gör att man kan klara sig bättre 
      i samhället och arbetsmarknaden. 
 
Genom Kunskapslyftet har många fått vidgade vyer som denna respondent beskriver: ”Jag är 
glad för tiden på Kunskapslyftet som gav mig vidgade vyer och nya bekantskaper. Och glädje 
i studierna - kunskaper som jag inte haft så mycket praktisk nytta av men som ju inte heller är 
tunga att bära.” En del svarar med att denna tid inte bara lyfte kunskapen utan också livet. 
     Många av respondenterna hade fasta arbeten och de tog chansen att göra en paus i sitt 
arbete: ”Kunskapslyftet gav mig chansen. Vid den tidpunkten var det även viktigt att få en 
paus i arbetet. Det var en härlig känsla att göra något för sin egen skull.” Andra deltagare har 
genom att delta i Kunskapslyftet fått andra arbetsuppgifter och detta har stimulerat dem och 
på så sätt skapat ett bättre liv. De som valt att studera vidare efter Kunskapslyftet eller getts 
möjlighet att studera vidare har resulterat i ”[…] att jag har ett jobb jag trivs jättebra med.” 
      Ytterligare deltagare beskriver sitt liv efter Kunskapslyftet ”[…] som att jag har dragit 
högsta vinsten spec. när jag ser tillbaka på alla nedskärningar och omstruktureringar som varit 
i vården.” Många av kommentarerna beskriver hur man har fått en tro på sig själv, man har 
klarat av att förändra sitt liv. För de som har studerat vidare vare sig de hade arbete eller var 
arbetslösa har de fortsatta högskolestudierna gett dem ”[…] en möjlighet att styra in på en 
annan bana och få en mental input.” Även en respondent, som var arbetslös innan 
Kunskapslyftet tyckte det var ”[…] ett mycket bra sätt, att lära sig nya saker, komma ut bland 
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folk. Känna att man gör något nyttigt för sig själv.” Ytterligare en respondent menar att tack 
vare sin utbildning i data så har hon ”[…]haft god nytta av den i mitt dagliga arbete.”  
      Liksom i övriga delar av riket, är det kvinnorna som tar chansen att gå vidare i livet med 
studier, med nytt arbete, med stärkt självförtroende och ny kunskap, visar det sig i studien. 
Männen står tillbaka, men de män som tar klivet in i Kunskapslyftet upplever detta på samma 
sätt som kvinnorna. Den stora procenten, som tar steget att fortsätta studierna efter 
Kunskapslyftet, är överraskande med tanke på den egna och föräldrarnas 
utbildningsbakgrund. Överraskande låg Åmåls kunskapslyftare, de kvinnliga deltagarna, över 
riksgenomsnittet då det gäller att ta klivet in i studier på högskolor eller universitet. Här ses att 
närheten till universitet och Högskola på hemmaplan kan ha medverkat till detta lyft. Det är 
också överraskande att se hur många som fick arbete efter och tack vare komvuxstudierna. 
Devisen det lönar sig att studera verkar vara befogad på vår undersökningsgrupp. 
       Enligt en del forskare så har enkätundersökningen från de två grupperna en låg 
svarsfrekvens. Till Mellerudsgruppen skickades ut 170 stycken enkäter och av dessa fylldes 
103 stycken i samt skickades tillbaka. Det blir en svarsfrekvens på 61 %. Fördelat på män och 
kvinnor, som svarat i Mellerud, så är procenten 48 för männen och 65 för kvinnorna. I Åmål 
skickades ut 212 enkäter och av dessa kom 110 enkäter tillbaka. Det gör en svarsprocent på 
51 procent för männen och 58 procent för kvinnorna. Sammantaget för populationen, vad 
gäller svarsfrekvens, så är den 57 %. Vilka var de ”goda svararna” i grupperna? Den typiskt 
goda svararen var i båda grupperna en kvinna mellan 40-49 år på andra plats kommer mannen 
och kvinnan i åldern 30 till 39. De grupper som var sämst på att svara var de yngsta 
deltagarna och de äldsta deltagarna i båda grupperna och av båda könen.   
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 6 Diskussion 
 
I följande kapitel resonerar vi kring resultatet av studien och enkäten som metod i denna typ 
av forskning samt tankar runt studiens generaliserbarhet. Vidare tas utbildningsbakgrund, 
könsrollsmönster och det livslånga lärandet kopplat till de låg utbildade männen upp. 
Foucaults filosofiska tankar kring det livslånga lärandet belyses också. Avslutningsvis så 
presenteras forskningsfrågor, som har kommit fram i denna studie och som vi anser kan vara 
av intresse för framtida forskning. 
 

6.1 Diskussion kring undersökningen 
 
Undersökningen baserades på svaren från 223 f.d. kunskapslyftsdeltagares i en postenkät. 
Dessa deltagare kom ifrån två olika orter i Dalsland. Enkäten konstruerades utifrån syftena. 
Det som diskuteras i litteraturen, när det gäller enkätundersökningar, är tillförlitligheten med 
avseende på svarsfrekvensen. En del forskare vill ha en 80 procentig svarsfrekvens för att 
kunna dra några slutsatser medan andra kan acceptera ända ner till 50 procentsnivån. Det är 
något som varje enskild forskare får avgöra. Vi ansåg att använda enkäten, som metod i 
undersökningen, var den enda gångbara med avseende på populationens bostadsorter och den 
tid som stod till förfogande.  
     Svarsfrekvensen från Mellerud var 61 procent och från Åmål 56 procent. Varför 
svarsfrekvensen var högre i Mellerud kan bero på att en av oss har undervisat i 
Mellerudsgruppen och har ett mer personligt förhållande till gruppen än vad fallet är i Åmål. 
Men vi fick också reda på att många av respondenterna inte hade tid att svara, men var 
mycket intresserade av undersökningen. Tilläggas bör att även om vi ordnade med att 
tidningarna skrev om undersökningen, så kanske alla tilltänkta respondenter inte läste 
tidningarna.  Den stora gruppen av respondenter befann sig mitt uppe i bl.a. utbildningar och 
hade då svårt att hinna med att fylla i enkäten. Det kan ju också vara en undanflykt, som är 
svår att komma till rätta med. 
     Är resultatet generaliserbart då svarsfrekvensen enligt många forskare är låg? Ja, vi hoppas 
det även om urvalet inte är slumpvis, variablerna har använts i andra liknande undersökningar 
och är relevanta. Enkäten kommer eventuellt att användas för att göra liknande 
undersökningar i de övriga dalsländska kommunerna, då representanter från dessa kommuner 
har visat intresse. De vill också ta reda på hur deras deltagare upplevt Kunskapslyftet och 
framförallt vad deltagarna har gjort efter studierna.  
    En av respondenterna var missnöjd med enkätens storlek, han tyckte att den hade kunnat 
kortas ner den till några sidor. För övrigt tyckte han att det var dags att det gjordes en sådan 
här undersökning. Det är svårt att veta exakt vad han menade utan att intervjua honom, men 
den informationen, som vi ville ha fram tog utrymme. De frågor som tog utrymme i enkäten 
var frågor om utbildningsbakgrunden. 
     I den deltagargrupp, vars föräldrar av olika skäl inte fick tillfälle att studera vidare, blev 
hälften klassresenärer. Det är förvånande med tanke på den traditionellt låga utbildningsnivån 
i områdena. Wänsberg- Sjöberg(2005, s.2) visar i sin analys på vikten av vuxenutbildning och 
att det är ett tecken på att de sociala reformerna har misslyckats i att bryta klassmönstret som 
finns i samband med utbildning. Men hon anser att vuxenutbildningen är en plats för bildning 
och ett sätt att komplettera sin utbildning och på så sätt kunna röra sig friare på 
arbetsmarknaden.  
     Under slutet av 1960-talet, då statsmakterna beslutade om att undervisning för vuxna 
skulle ske på kommunalnivå, startades det komvux i Åmål först och sedan i Mellerud. I 
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Mellerud var kurserna praktiskt inriktade till en början medan i Åmål satsade man på två 
inriktningar den praktiska och den teoretiska.  
     I undersökningen befanns att både könsrollsmönstret och utbildningsbakgrunden håller på 
att förändras till kvinnornas fördel. Detta har också konstaterats i rapporterna, som 
vuxenutbildningarna har lämnat till Skolverket, att det är kvinnorna som tar för sig, men 
fortfarande har även vuxenutbildningarna svårt att motivera männen till att komma till 
utbildning. Männen vill i större utsträckning vara de traditionella familjeförsörjarna och vara 
tillgängliga på arbetsmarknaden. Detta visar sig också vår undersökning.  
    Varför kvinnorna väljer, mer än männen, att gå vidare till t.ex. studier kan ha att göra med 
förändrade attityder hos dem själva eller att samhället var mer tillåtande och ekonomiskt 
givmildare då under undersökningsperioden. Vi menar med det, att under Kunskapslyftet lät 
samhället de deltagare som hade a-kassa att kunna studera med den ersättningsnivån och då 
fann de det rimligt med tanke på sin egen och den ev. familjens ekonomi. Det tycks som om, 
för att få så många som tog chansen till studier i Kunskapslyftet, ekonomin har varit en 
avgörande faktor för att ta klivet in i studier.   
    Ellström (1997) framhåller, som visats tidigare, vad andra forskare hävdar att vi fortfarande 
håller på med en utsortering av arbetarklassens barn, de ska fostras till kroppsarbete. Detta 
trots att det krävs en mer lärandeintensiv verksamhet i både industri och tjänstesektorn. Har 
Kunskapslyftet i de undersökta två kommunerna lyckats att engagera arbetarklassens barn till 
studier? Till viss del, som anförts ovan, men det är fortfarande svårt att locka de lågutbildade 
männen till vuxenutbildningarnas kurser och program. I detta sammanhang är det intressanta 
tankar som Foucault för kring begreppet att utesluta det andra för att prioritera det första. De 
lågutbildade männen kanske vill välja andra kurser att fortbilda sig i än de som 
vuxenutbildningarna kan erbjuda. De kanske inte vill eller kan utbilda sig inom 
institutionernas väggar, utbildningen kanske ska ske på ett annat sätt och på en annan plats. 
Man utgår, enligt Foucault, från att göra en uppdelning mellan två kunskapsvägar det 
omedvetna och det medvetna inom den rådande diskursen. Både våra egna tankar, om vad för 
slags kunskap som är viktig för samhället och individen, och tankarna bakom Kunskapslyftet 
kan relateras till Foucaults filosofi. Dessutom om man ser vilka ämnen som du som deltagare 
kan välja på vuxenutbildningen så kan även dessa relateras till Foucaults tankar om 
uteslutning av t.ex. praktiska ämnen. Dessa ämnen som Paldanius (2000) intervjupersoner 
efterlyste.   
    Den största åldersgruppen i undersökningen, bland de lågutbildade männen, är både för 
Melleruds och för Åmåls del män under 29 år, medan kvinnorna är ca.10 år äldre än sina 
manliga studiekamrater. De lågutbildade eller arbetslösa männen är inte intresserade av det 
livslånga lärandet på samma sätt som kvinnorna är. De väntar på att jobbet ska komma 
tillbaka, menar Paldanius (2000), ”Det är inget för mig” är den återkommande repliken då 
studier föreslås dem. Författaren föreslår forskning som riktar mot tankarna om studier 
kopplade till självbilden samt utifrån dessa resultat försöka förstå hur man ska gå tillväga när 
man skall skapa argumentation för utbildningens nytta. Ellström hävdar detta om lärandet: 
       
 En utbredd föreställning är att allt lärande är positivt och utvecklande för individen. Med ett positivt lärande 
menar man då ett lärande som främjar individens utveckling i form av till exempel en utvidgad eller fördjupad     
kompetens. Det positiva lärandet ger individen möjlighet att på verka sina livs - och arbetsvillkor.  
    Men lärande kan också ha negativa konsekvenser för individen vilket man inte alltid har uppmärksammat. De 
negativa konsekvenserna kan vara passivisering, underordning eller dekvalificering, det vill säga minskad 
kompetens, och går att jämföra med fenomenet ”inlärd hjälplöshet”. Att man så ofta ser lärande som närmast per 
definition positivt kan bland annat bero på att man definierar lärande som en planerad och medveten process. 
Därmed utesluter man det negativa lärandet som oftast är oavsiktligt och mer eller mindre omedvetet till sin 
karaktär ( Ellström, 1997, s. 69). 
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Det livslånga lärandet kan vara av intresse för de lågutbildade männen, men då får 
vuxenutbildningen organisera utbildningen på ett annat sätt. Det livslånga lärandet får dels 
ligga på rätt nivå och får dels komma ur männens egna intressen. Det är just ur begreppet det 
livslånga lärandet, som vi ser möjligheter till framtida forskning sett utifrån vår undersökning. 
Det som hade kunnat göras, om tiden hade tillåtit, var att göra djupintervjuer i de frågor som 
har visat intressanta resultat. De frågor som hade varit intressanta att gå vidare med är de som 
handlar om ev. förhöjd livskvalitet hos deltagarna och utbildningsbakgrunden. I en 
enkätundersökning är det svårt att få fram ett resultat med de variabler som fanns i enkäten. 
Vi lämnade utrymme i enkäten för respondenterna, där de kunde uttrycka sina tankar och 
åsikter dels vid frågorna dels genom att lämna gott om utrymme för egna kommentarer efter 
sista enkätfrågan. Vidare så finns det ytterligare ett område i studien, som väcker intresse, det 
är intervjuer med dem som valde högskolestudier efter Kunskapslyftet.      
     Kanske är det så, speciellt för undersökningsområdet, att det får ta tid att nå fram till de 
kortutbildade medborgarna.  Den egna och föräldrarnas utbildningsbakgrund kan till stor del 
avgöra om du som medborgare deltar i en utbildningssatsning som Kunskapslyftet. Men man 
måste också betänka att den kyrkohistoriska utvecklingen i undersökningsområdet är viktig i 
sammanhanget. Det kanske var kyrkan som förhindrade att en del av deltagarnas förfäder inte 
fick tillgång till fullgod skolgång. Det i sin tur kan ha påverkat deltagarna att inte välja 
gymnasieutbildning eller om man valde att välja kortare gymnasieprogram och som en 
följdverkan fördröjt utbildningarna till högskolorna och universiteten. 
 

6.2 Förslag till framtida forskning 
 
Det har under detta arbetes gång kommit upp många intressanta frågor eller infallsvinklar som 
skulle kunna belysas i en framtida forskning. Vi vill därför ge några förslag på frågor som vi 
anser kan vara av intresse för framtida forskning: 

 
• Göra en totalundersökning över alla som gick Kunskapslyftet i Dalsland och se vad 

det inneburit för deltagarna. 
• Lägga fokus på invandrare som gick Kunskapslyftet och deras upplevelser samt att 

se om de har blivit mer integrerade i det svenska samhället. 
• Göra en intervjuundersökning av klassresenärerna i populationen med avseende på 

deras beslut att studera på högskolan.  
• Göra djupintervjuer med våra lågutbildade, arbetslösa män i undersökningsområdet 

med avseende på utbildning.  
• Göra en jämförande intervjuundersökning mellan de olika orterna i Dalsland med 

avseende på deras val av arbete eller studier efter Kunskapslyftet. 
 
Kunskapslyftet har, med tanke på de resultat som har kommit fram i enkätsvaren, betytt 
mycket för de deltagare som tog klivet in i dessa studier. Vad som också framkom var att 
mycket annat blev bättre för dem t.ex självförtroende och allmänbildningen. Detta i sin tur 
skapar en säkerhet hos deltagarna så att de kan delta i den demokratiska samhällsdebatten på 
ett bättre sätt än tidigare. Genom sitt deltagande och engagemang blev 
undersökningsgrupperna lyfta, lyfta till ett bättre liv, lyfta till ett nytt arbete, lyfta till studier 
som inte var tänkbara för deras föräldrar. Samtidigt lyftes undersökningsområdet upp en bit 
från den traditionellt, låga utbildningsnivån. Den stora obesvarade frågan är dock varför inte 
de lågutbildade männen ville lyftas i Kunskapslyftet. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 
 
Du var en av de studenter som tog steget in i studiernas värld i och med att Kunskapslyftet 
startade. Nu får du ett brev från oss, där vi frågar om du vill vara med och fylla i en enkät. 
Vilka är vi? Jo, vi är två lärare på Vuxenutbildningen i Dalsland och vi går själva en 
utbildning, som vi håller på att avsluta. Vårt examensarbete ska bl.a. handla om var våra 
studenter från Kunskapslyftet har tagit vägen och vad de gör idag. Grunden för 
examensarbetet är en enkätundersökning. Vi kommer att skicka ut denna enkätundersökning 
till dig om c:a två veckor. Vi hoppas att du vill hjälpa oss i detta arbete, som vi tycker är 
betydelsefullt. Vi tror nämligen att vi kan visa våra utbildningspolitiker hur viktigt det är med 
vuxenutbildning i Dalsland. 
 
 
Med vänliga hälsningar och en önskan om att du vill delta 
 
 
Barbro Prästbacka                   Göran Elofsson 
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Bilaga 2 
 
Kartläggning av Kunskapslyftsdeltagares sysselsättning efter sju år från 
två glesbygdskommuner. 
 
Du var en utav de första som tog beslutet att komma till Komvux för att läsa upp eller komplettera 

dina betyg under läsåret 1997 - 1998, då Kunskapslyftet startade. 

Vi ska göra en enkätundersökning om vad som hände med den första kullen av "Kunskapslyftare", när 

det gäller arbete och studier. Undersökningen ska ligga till grund för en C-uppsats i pedagogik, som 

ingår i Lärarprogrammet 60 p. Vi, som ber dig om hjälp med denna enkät, går vår sista termin på detta 

program, Göran går i Malmö och Barbro går i Örebro.  

      På enkäterna ska du inte skriva ditt namn och på det sättet kommer du att vara anonym för oss. Vi 

är endast intresserade av vad som hänt med din livssituation utifrån ett arbetes - eller studieperspektiv. 

Vi har försökt att göra enkäten så enkel som möjligt för att vi inte ska ta för mycket av din tid. Det är 

ändå viktigt att du är noggrann när du fyller i enkäten. Lika viktigt är att vi får fullständiga svar.  

      Vi anser att denna kartläggning, som är den första i sitt slag i Dalsland, har betydelse för dig, för 

vuxenutbildningen och för politikerna. Det är också viktigt att vi får in så många svar som möjligt, så 

dina svar är viktiga. Vi vill dock starkt betona att ditt deltagande är frivilligt. 

      Du kan nå oss på e-post eller telefon om det är något du vill fråga om eller som är oklart med 

denna enkätundersökning. Vi vill bara att du så snart som möjligt fyller i enkäten och skickar den i det 

portofria, adresserade kuvertet. Vi vill gärna ha in din enkät senast den 30 november 2005. Du får 

mer än gärna skriva dina egna kommentarer eller funderingar över ditt deltagande i Kunskapslyftet i 

enkäten, det tycker vi om. Självklart kommer du att få kunna läsa den färdiga uppsatsen, om du är 

intresserad. Den kommer att finnas tillgänglig på respektive vuxenutbildningar.  

     Om vi under arbetets gång skulle behöva komplettera någon eller några frågor skulle du kunna 

tänka dig att ställa upp på en sådan intervju? Du kan då skicka namn och telefonnummer på e-post till 

någon av oss. OBS! Inte i enkäten. 

 

Göran:  goran.elofsson@dalslandsvis.net 
 0709-950 240  
Barbro: barbro.prastbacka@dalslandsvis.net 
 0702-17 49 46 
 
Stort tack på förhand! 
 
Göran Elofsson och Barbro Prästbacka 
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Enkätundersökning 
 
1. 

Hur gammal var du när du började läsa på Komvux? 

____________ år 

 
 
2. 

Är du   Man  

eller   Kvinna 

 
 
3. 

Vilken skolutbildning (ej yrkesutbildning) hade du innan du 
började studera inom den kommunala vuxenutbildningen 
(komvux) 
 

Folkskola 
 
Grundskola eller enhetsskola  
 
Folkhögskola 
 
 Realskola 
 
Realskola - avbrutna studier 
 
Gymnasium – 2-årigt 
med inriktning………………………………………………….. 
 
Gymnasium – 3-årigt 
med inriktning…………………………………………………..  
 

                  Gymnasium - avbrutna studier 
                   med inriktning…………………………………………………. 
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Utländsk skolutbildning 
 
Om du har utländsk utbildning innan du började studera inom 
den kommunala vuxenutbildningen (komvux) , v.g. ange nedan 
vad denna ungefärligen motsvarar i Sverige. 

 
Folkskola 
 
Grundskola eller enhetsskola  
 
Folkhögskola 
 
Realskola 
 
Realskola - avbrutna studier 
 
Gymnasium – 2-årigt 
med inriktning………………………………………………….. 
 
Gymnasium – 3-årigt 
med inriktning…………………………………………………..  
 

                  Gymnasium - avbrutna studier 
                   med inriktning…………………………………………………. 
 
   
Kommentar: 
...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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4.  

Vilken skolbakgrund har dina föräldrar? 

 
Mamma  Pappa 
 

Folkskola 
 

Grundskola eller enhetsskola  
 

Folkhögskola 
 

Realskola 
 

Realskola - avbrutna studier 
 

Gymnasium – 2-årigt 
med inriktning………………………………………… 

 
Gymnasium – 3-årigt 
med inriktning………………………………………… 

 
                                Gymnasium - avbrutna studier 
                                med inriktning…………………………………………. 
 
              Högskola/Universitet 
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Utländsk skolutbildning 
 
Om dina föräldrar har utländsk utbildning, v.g. ange nedan vad 
denna ungefärligen motsvarar i Sverige. 

 

Mamma  Pappa 
 

Folkskola 
 

Grundskola eller enhetsskola  
 

Folkhögskola 
 

Realskola 
 

Realskola - avbrutna studier 
 

Gymnasium – 2-årigt 
med inriktning………………………………………… 

 
Gymnasium – 3-årigt 
med inriktning………………………………………… 

 
                                Gymnasium - avbrutna studier 
                                med inriktning…………………………………………. 
 
              Högskola/Universitet 
 
 
 
 

5. 
Vad gjorde du innan du började läsa på Komvux? 
 
Arbetslös  Studerade  Arbetade  
 
Sjukskriven Annat                ________________ 
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6. 
Varför började du på Komvux? Markera alla rader! 
 
    Helt oviktigt            Mycket viktigt 
     1     2      3      4     5 
Behövde läsa upp betyg för vidare studier  
 
Behövde för mitt arbetes skull 
 
Ville utbilda mig för att lättare få jobb  
 
Arbetsmarknadsåtgärd 
 
Eget intresse – för att lära mig något nytt 
 
Annan orsak ………………………………………………………….. 
 
7. 
Vad hade du för förväntningar när du började läsa på Komvux? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
8. 
Blev dessa förhoppningar infriade? 
 
  Nej, inte alls        Ja, helt och hållet 
  1     2      3      4     5 
  
 
 
        
 
9. 
Hur många terminer läste du på Komvux?   
…………………………... 
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10. 
Vilka ämnen eller vilken linje läste du på Komvux? 
…………………. 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 
 
  11. 
Har du vidareutbildat dig efter Komvux? 
 
Ja   Nej 
 
 
 
12. 
Om du svarade ja på förra frågan:  
 
Vad har du utbildat dig till?…………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Var har denna utbildning skett?……………………………………….. 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Hur lång var denna utbildning?……………………………………….. 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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13. 
Anser du att denna vidareutbildning varit möjlig utan 
Komvuxstudierna? 
 
 Nej, inte alls        Ja, helt och hållet 
 
    1     2      3      4     5 
  
 
 
 
 
Om du svarat Ja på fråga 11 ska du hoppa över fråga 14 och 15.  

 

14. 
Fick du jobb efter att ha läst på Komvux? 
 
 
Nej   
 
Ja, mycket tack vare att har jag läst på Komvux 
 
Ja, men inte på grund av att jag har läst på Komvux 
 
Ja, men tack vare vidareutbildningen efter Komvux 
 
 
15. 
Hur lång tid tog det innan du fick jobb efter att du slutat på 
Komvux  
 
 
0 – 3 månader   3 – 6 månader  
 
6 – 12 månader    Mer än 12 månader 
 
Fick inget jobb   Hade redan jobb 
  
Var långtidssjukskriven 
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16.   
I vilken kommun arbetar du idag? ……………………………. 
 
 
17. 
Hur tycker du att Komvuxstudierna påverkade ditt 
självförtroende? 
 
Det blev mycket bättre     

Det blev något bättre     

Ingen skillnad  

Det blev något sämre  

Det blev mycket sämre  

 
18. 
Hur tycker du att Komvuxstudierna påverkade din 
allmänbildning? 
 
Den blev mycket bättre     

Den blev något bättre     

Ingen skillnad  

Den blev något sämre  

Den blev mycket sämre  

 
 
19. 
Följer du med mer i den allmänna debatten efter Komvuxtiden? 
 
  Nej, inte alls mer       Ja, mycket mer 
    1     2      3      4     5 
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Tack för din medverkan!  
 
 
Här lämnar vi plats för ytterligare kommentarer angående ditt deltagande i 
Kunskapslyftet: 
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