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Förord 
När jag började specialpedagogprogrammet och tidigt fick veta att det skulle avslutas med ett 

examensarbete visste jag direkt att det skulle komma att handla om vuxenstuderande. Under 

mina verksamma år inom vuxenutbildningen har utbildningar och föreläsningar jag varit på 

fokuserat på yngre elever. Jag har fått tänka om och omsätta teori och praktik till 

vuxenutbildningen utifrån bästa förmåga. Vid flera tillfällen har jag sökt efter litteratur och 

forskning kring olika områden inom vuxenutbildningen men oftast utan resultat. Detta har både 

har förvånat mig och gjort mig frustrerad. Min upplevelse är att många som idag söker sig till 

vuxenutbildningen har skolmisslyckanden bakom sig. Hur ska då denna utbildning möta upp 

dessa individer när gymnasieskolan inte lyckas. Är det så enkelt att när man fyllt 20 år och får 

läsa på vuxenutbildningen då klarar man sina studier på egen hand utan stöd? 

 

Idag är det många som läser på vuxenutbildningen som av olika skäl väljer att läsa på distans 

och det är distansutbildning som är i fokus i denna studie. 

 

Jag vill tacka mina informanter som gjort detta möjligt att genomföra, utan er hade det inte 

blivit något resultat. Jag vill också tacka Marie Bergslycka för hennes feedback och peppande 

ord. Extra stort tack till Elisabeth Jannok och Tanja Martinsson, våra videosamtal tidiga 

morgnar och sena kvällar har betytt mycket. Vill även tacka mina handledare Ylva Backman 

och Kattis Edström som gett mig konstruktiv kritik och fört mig framåt i mitt arbete. Jag vill 

även tacka min arbetskamrat Jaana Veijonen Sunna för hennes hjälp och stöttningen med de 

tekniska bitarna. Till mina övriga arbetskamrater som stått ut med mitt tjat om detta arbete, 

tack! 

 

  



 

Sammanfattning 
Syftet i detta arbete har varit att öka kunskapen om elevers upplevelse av att studera grund- och 

gymnasiekurser inom kommunal vuxenutbildning på distans. De elever som har deltagit i 

undersökningen har alla tidigare skolmisslyckanden bakom sig. Under 2018 gjorde 

Utbildningsdepartementet en utredning om kommunal vuxenutbildning (SOU 2018:71). 

Utredarna kom fram till att det nu är en förändrad målgrupp inom vuxenutbildningen, vilken 

innehåller fler nyanlända samt personer i behov av olika stödstrukturer. Fokus har varit att 

undersöka upplevelsen av inkludering, stöd och relationen till lärarna. Syftet tillkommer utifrån 

att det är många som går ut gymnasieskolan utan fullständiga betyg och söker sig till 

vuxenutbildningen. Många som kommer till vuxenutbildningen har skolmisslyckanden bakom 

sig (SOU 2018:71). Studien innehåller intervjuer med fyra studerande som alla saknar 

tillräckliga poäng för en gymnasieexamen. Den innehåller också litteraturgenomgång inom 

områdena inkludering, distansstudier, stöd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

relationella och kategoriska perspektiv samt känslan av sammanhang (KASAM). Resultatet 

visar att distansstudier är ett bra alternativ av studieform för de intervjuade eleverna. De har 

dock stora behov av återkoppling och stöd samt en god relation till sin lärare för att klara sina 

studier på distans. Informanternas upplevelse av denna studieform är positiv under 

förutsättningen att de får rätt stöd. 

Nyckelord: distansstudier, inkludering, Komvux relationer, skolmisslyckande, stöd, 

Abstract 
In this study, the aim has been to examine students with earlier school failure, their experience 

of studying primary and secondary courses on municipal adult education and distance learning. 

In 2018, the Ministry of Education published a report about municipal adult education (SOU 

2018:71) which showed that there is an altered group in adult education that contains more 

immigrants and people in need of support to manage school. The focus in this study has been 

on examining the students experience and inclusion, support and the relation to their teachers. 

The aim came from the fact that there are many students that leave upper secondary school 

without grades and many of them apply for adult education. This study contains interviews with 

four students with many missing points for a high school degree. It also includes literature 

review in areas of inclusion, distance studies, support, neuropsychiatric disabilities and Sense 

of Coherence. The results show that distance studies are a good alternative form of studying for 

the students in this study, with school failure, but that they all need a lot of quick feedback and 

support, in various forms. They also need good relations too the teachers in order to manage 

distance studies. The informants in this study are positive to study at municipal adult education 

and distance, if they get the right support.  
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1. Inledning 
Vårterminen 2011 var det ca 110 000 ungdomar som avslutade grundskolan och de allra flesta 

började gymnasieskolan. Tre av tio elever som påbörjade sin gymnasieutbildning 2011 tog inte 

gymnasieexamen (SCB 2017). Enligt SCB:s undersökning är skoltrötthet det svar som de flesta 

anger som orsak till att de hoppat av sina studier eller inte slutfört med gymnasieexamen. Vart 

tar dessa elever vägen utan en examen? 

 

Under 2018 gjorde Utbildningsdepartementet en utredning om kommunal vuxenutbildning 

(SOU 2018:71). Denna så kallade komvuxutredning visar att kommunerna genom det 

kommunala aktivitetsansvaret erbjuder dessa unga vuxna studier före andra aktiviteter, 77 % 

av dem erbjuds studier på Kommunal vuxenutbildning (Komvux). I Skolinspektionens 

granskning (2015) som handlar om distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning visar det 

sig att 20 % av eleverna som läser på kommunal nivå väljer att läsa på distans. År 2016 hade 

cirka 25 % av eleverna på de 18 nationella programmen på gymnasiet i Sverige inte tagit 

examen inom tre år (SOU 2018:71). 

 

Komvux är en frivillig skolform som har ett annat regelverk att följa när det gäller att ge särskilt 

stöd till eleverna. Grundskolan och gymnasieskolan har samma skyldighet att ge både extra 

anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2019a). 

 

Komvuxutredningen kom fram till att det är en förändrad målgrupp inom vuxenutbildningen 

vilket innehåller fler nyanlända och personer i behov av olika stödstrukturer. Det är personer 

som antingen har skolmisslyckanden bakom sig eller på annat sätt har behov av en anpassad 

vuxenutbildning. Detta innebär att Komvux måste vara kompensatorisk och individanpassad 

(ibid.). I utredningen har man kommit fram till att Särskild utbildning för vuxna ska bli en del 

av Komvux. Särskild utbildning för vuxna är en utbildningsform för vuxna som har en 

utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada (Skolverket 2019c).  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har gjort en studie i fyra kommuner i Sverige som handlar 

om att studera som vuxen med en funktionsnedsättning. I denna studie framkom att stödet i de 

olika kommunerna ser mycket olika ut. En del elever erbjuds specialpedagogiskt stöd och de 

ordnar sin undervisning på olika sätt. En del elever har klassrumsundervisning medan andra har 

undervisning på distans (Skogman, 2014) I komvuxutredningen visar det sig att många som har 

en historia av skolmisslyckanden bakom sig tappar motivationen att ta upp sina studier igen 

(SOU 2018:71). I Skolinspektionens granskning (2015) står det att många elever anser att 

distansstudier innebär för mycket självstudier och för lite lärarledda lektioner. Jag vill utifrån 

denna bakgrund göra en studie ur elevperspektiv med elever som har svårigheter i skolan av 

olika orsaker. Idén väcktes att studera hur det är att läsa på distans via en lärplattform när man 

är vuxen och har skolmisslyckanden bakom sig. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att öka kunskaperna om hur elever som har dåliga skolerfarenheter sedan tidigare och 

inte har en gymnasieexamen upplever att det är att läsa grundskolekurser och gymnasiekurser 

via en lärplattform, på distans. 

Mina frågeställningar är: 

Hur upplever elever vid kommunal vuxenutbildning att det är att läsa på distans via en 

lärplattform när det handlar om: 

1. Inkludering 

2. Stöd 

3. Relationen till sin lärare 

 

3. Centrala termer och begrepp 

3.1 Komvux 

Komvux är en förkortning av kommunal vuxenutbildning. På Komvux kan man läsa från och 

med 1 juli det år man fyller 20 år (Skolverket, 2019b). För att läsa på Komvux ska personen 

vara bosatt i Sverige och sakna de kunskaper som utbildningen ger (ibid.). Det går att läsa kurser 

på grundläggande nivå, det vill säga grundskolekurser eller gymnasiekurser och i olika takt 

utifrån behov. Om en elev har gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasiet kan 

hen börja läsa tidigare än 20 år (Skolverket, 2019b). År 2017 var det 235 000 elever som 

studerade grundläggande och gymnasiala kurser på Komvux, det motsvarar ca 4 % av 

befolkningen i åldrarna 20–61 år. Det var en ökning med 13 000 elever som studerar på Komvux 

från år 2016 till 2017 (Skolverket, 2018a). Många kommuner i Sverige erbjuder eleverna att 

läsa antingen på distans eller i klassrum. I den kommun som denna studie är gjord måste de läsa 

på distans.  

3.2 Distansstudier 

Ordet distans som begrepp innefattar studier som är upplagda på en lärplattform. Det kallas i 

vissa fall att läsa med flexibelt upplägg där det ingår handledning under studiernas gång. Det 

kan vid distansstudier även vara inslag av skolförlagd undervisning som kan vara frivillig. 

Ibland kan eleverna få enskild handledning med lärare (Skolinspektionen, 2019). I en del fall 

innebär det att en elev aldrig får handledning av sin lärare utan all undervisning sker via 

lärplattform.  

3.3 Dåliga skolerfarenheter 

I denna studie är innebörden av dåliga skolerfarenheter många. Det kan handla om att en elev 

inte fått det stöd som hen varit i behov av för att klara sin skolgång eller att en elev inte deltagit 

på lektioner och skolkat, av olika anledningar. Det kan även innebära att en elev utsatts för 

mobbing under sin skolgång.  



3 
 

4. Bakgrund 
I bakgrunden redovisas tidigare studier och granskningar inom områdena stöd, relationellt och 

kategoriskt perspektiv, KASAM, neuropsykiatriska svårigheter, inkludering och 

distansutbildning. Detta kommer senare i studien att kopplas samman med informanternas svar.  

4.1 Stöd 

Skolverket (2014) skriver om stödinsatser och att utbildningen ska ta hänsyn till olika behov 

hos elever. Detta innebär att skolan måste organisera verksamheten på olika nivåer: individ-, 

grupp- och skolnivå så att alla får förutsättning att lyckas (ibid.). Det finns två olika stödinsatser, 

extra anpassningar och särskilt stöd. När det handlar om extra anpassningar är det mindre 

stödinsatser som är möjliga för läraren själv att göra i sin ordinarie undervisning (ibid.). Det 

kan vara att en elev får sina texter upplästa via dator, mer tid vid provsituationer eller att läraren 

ger både muntliga och skriftliga instruktioner. Större insatser är sådana som inte är möjliga att 

utföra i ordinarie undervisning (ibid.). Skolan är skyldig att göra anpassningar om de ser att en 

elev inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot de kunskapskrav som 

minst ska uppnås. På Skolverkets hemsida kan man läsa att extra anpassningar och särskilt stöd 

kan sättas in även om en elev för närvarande når kunskapskraven som minst ska uppnås, men 

visar på andra svårigheter som skolan bedömer kan göra att eleven i framtiden riskerar att inte 

uppnå kraven. Skolverket (2014) skriver om en arbetsgång för stödinsatser. Denna arbetsgång 

går ut på att personal uppmärksammar om en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen. Det kan 

då antingen vara så att eleven får extra anpassningar i skolan eller att en utredning görs direkt 

för att se om det krävs insatser av särskilt stöd. Om en elev får extra anpassningar kan detta 

räcka och eleven når kunskapsmålen, det kan även vara så att skolan ger anpassningar men ser 

att dessa inte räcker till och att en utredning måste göras för att kartlägga behoven (ibid.). 

Kartläggningen kan visa att skolan måste upprätta ett åtgärdsprogram. Oavsett vilken stödinsats 

som ges ska detta utvärderas och revideras om det finns behov av det (ibid.). 

 

Bestämmelserna som finns i Skollagen (SFS 2010:800) om extra anpassningar gäller för 

vuxenutbildningen, däremot omfattas vuxenutbildningen inte av särskilt stöd eller kravet på en 

elevhälsa (ibid.). En elevhälsa ska ha tillgång till flera olika kompetenser, psykologiska, 

medicinska, psykosociala och specialpedagogiska. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta 

hälsofrämjande och stödjande i elevernas utveckling mot sina mål (Skolverket, 2019a).  

 

SOU (2018:71) visar att det finns stora brister på tillgång till specialpedagogisk kompetens 

inom vuxenutbildningen för att kunna möta särskilda behov. Det visar sig att kommunerna 

behöver stärka stödet av specialpedagogisk kompetens annars riskerar elever som har behov av 

det stödet att inte nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling (ibid.). Behovet av stöd har 

alltid funnits men det är fler elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk 

ohälsa samt tidigare skolmisslyckanden bakom sig som läser idag och behov av stöd är större 

(ibid.). I Skollagen (SFS 2010:800) står att kommunal vuxenutbildning alltid ska utformas så 

att elever i behov av stöd får det. Utbildningen måste anpassas utifrån individens behov och 

förutsättningar. 
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Socialstyrelsen (2007) skriver att personer med funktionshinder ska ha samma möjligheter till 

likvärdig utbildning som andra och studierna ska anpassas och vara flexibla. När det gäller stöd 

till enskilda studerande är ibland flera myndigheter inblandade, vilket kräver samverkan för att 

det ska bli en bra studiesituation.  

4.2 Relationellt och Kategoriskt perspektiv 

Det finns olika specialpedagogiska perspektiv och teorier som passar att utgå från för att sedan 

koppla denna studie till. Ahlberg (2016) skriver om individperspektivet, som handlar om att de 

svårigheter en elev har ligger hos eleven själv. Förklaringar till skolproblemen söks hos 

individen. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001), gör en uppdelning mellan det 

kategoriska forskningsfältet och det relationella, där det kategoriska är jämförbart med 

individperspektivet. När en forskare har ett kategoriskt perspektiv, är det individen som är i 

fokus och utgångspunkt tas i elevens egenskaper för att försöka förstå skolsvårigheterna (ibid.). 

Mellan dessa två perspektiv är det stor skillnad när det handlar om att förstå elevers 

skolsvårigheter. I det kategoriska perspektivet placeras svårigheten hos eleven. När 

specialpedagogiska insatser ska sättas in är det till eleven. Orsakerna till att det finns behov av 

specialpedagogiska insatser är att eleverna har svårigheter och att dessa är antingen medfödda 

eller individbundna (Skolverket, 2018b). I det relationella perspektivet är orsakerna till det 

specialpedagogiska behovet att svårigheterna har uppstått i mötet med olika företeelser i 

utbildningsmiljön. När specialpedagogiskt stöd ska sättas in enligt ett relationellt perspektiv är 

det fokus på både elev, lärare och lärandemiljö (ibid.). 

4.3 Relationer 

Aspelin (2013a) skriver att det krävs relationer som är baserad på ömsesidigt förtroende mellan 

lärare och elev för att undervisningen ska bli lyckad. I intervjuer med sexton gymnasieelever 

framkom att relationen till lärarna hade stor betydelse för deras personliga utveckling och 

skolprestationer. En av slutsatserna som drogs var att lärarnas förmåga att skapa relationer som 

bygger på tillit, engagemang och bekräftelse utgjorde en förutsättning för att eleverna skulle 

uppnå sina mål (ibid.). Aspelin har en annan vinkling av begreppet relationellt perspektiv där 

han menar att det är i det mänskliga mötet mellan lärare och elev som kunskap blir varaktig. 

Det är ingenting som sker på sidan om menar Aspelin (2013b) utan kunskap och relation 

förutsätter varandra. 

Partanen (2015) skriver att ur ett sociokulturellt perspektiv behöver man förstå relationen i ett 

sammanhang. I skolan är syftet att skapa lärande och Partanen menar att en relation som i skolan 

ska utvecklas är läranderelationen. Han skriver att han mött personal som arbetat enbart med 

att bygga upp en relation med elever på sidan om lärandet, genom att umgås och göra annat än 

det som har med lärandet att göra. Detta har i sin tur lett till att när de börjar med lärande igen 

försvinner deras tidigare goda relation (ibid.). Lärandet kan enligt Partanen vara empatiskt och 

lyhört men det ska vara tydligt vilka roller de inblandade har och dessutom är det viktigt att 

veta vad som är målet med verksamheten i skolan (ibid.). 

Hattie (2018) har i en mycket omfattande metasyntes med mer än 50 000 studier och över 80 

miljoner elever i över 800 metaanalyser analyserat vad som påverkar elevernas studieresultat. 

Syftet med Hatties studie är att få en sammanhållen idé om vad som är viktigt när det gäller 



5 
 

elevernas lärande. Det är en sammanställning som beräknar hur stora eller små effekter olika 

påverkansfaktorer ger på elevernas studieprestationer. Forskningen är gjord i utvecklade 

engelsktalande länder och det kan tolkas som fördel när man lyfter över det till svenskt 

sammanhang eftersom Sverige liknar de länder undersökningarna är gjorda i. Hattie skriver om 

påverkansfaktorer som ökar elevernas prestation, en effektstorlek (d) är ett gemensamt uttryck 

för storleken av studieresultatet (ibid.). Det finns många faktorer som inte har behandlats i 

studien och som inte är oviktiga men det har inte varit möjligt att inkludera allt. Hattie har 

bedömt effektstorlekarna där han anser att d=0,20 ger små effekter, d= 0,40 är medeleffekter 

och d= 0.60 är stora effekter (ibid.). Hattie menar att effekter som är lägre än d= 0,40 behöver 

ges mer uppmärksamhet. Effekter under d=0,40 är inte automatiskt dåliga, det beror på olika 

samverkansfaktorer och därav behöver effekter under 0,40 tas i beaktande. De ska inte fortgå 

utan eftertanke. En effektstorlek på d= 0,40 bör vara ett riktmärke (ibid.).  

“Effektstorleken 0,40 anger en nivå där effekterna av innovation förbättrar prestationerna på ett 

sådant sätt att vi kan observera verkliga skillnader och detta bör vara ett riktmärke för sådan 

förändring” (Hattie, 2018 s. 39). 

I analysen som Hattie gjort är det en indelning av olika områden. Det är elevens, hemmets, 

skolans, lärarens och undervisningsmetodernas påverkan. Alla baserade på effektstorlek. När 

man tittar på den lista som Hattie sammanfattat, hur effektstorleken är inom olika områden 

hittar man att lärare och elevrelation ligger på d=0.72. Det finns flera områden inom lärarens 

påverkan som har stora effekter vilket visar att läraren har en viktig del i elevernas lärande 

(ibid.). Tittar vi på metaanalysernas rangordning kommer lärare och elevrelation på plats 11 av 

138. Skolbyte ligger på plats 138 och har effektstorlek d= -0, 34 (ibid.).  

I SOU (2017:44) står det att framgångsfaktorer inom distansundervisning är läraren. Elevernas 

kunskapsresultat beror på samspelet mellan elev och lärare. Lärarna och skolans förväntningar 

på eleverna är viktiga, förväntningarna ska vara höga och skolan måste anpassa undervisningen 

till eleverna.  

4.4  KASAM 

Aron Antonovsky som myntat begreppet salutogenes som handlar om vilka faktorer som 

vidmakthåller hälsa menar att KASAM, känslan av sammanhang är avgörande för hur en 

individ håller sig frisk (Green & Hult, 2006). Antonovsky menar att det handlar om 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det man gör och där man befinner sig (ibid.). 

Begriplighet handlar om att vi begriper och förstår det som händer och sker i vår omgivning 

eller hos oss själva, hanterbarhet är om du som individ har de resurser som krävs för att möta 

olika situationer. Meningsfullhet, att man upplever delaktighet i det som sker och uppfattar att 

livet har en mening (ibid.). Hansson (2013) skriver om Antonovskys salutogena förhållningssätt 

där Antonovsky menar att om vi har detta synsättet kan det göra skillnad för hur vi skapar 

förutsättning för individen. Både inom utveckling och hälsa. Det är viktigt att visa intresse för 

det som fungerar bra hos en elev och bekräfta det denna person kan. En främjande strategi är 

att utgå från det som en elev kan (ibid.). Även Hattie lyfter fram som en viktig framgångsfaktor 

att ha god kunskap om vad eleverna kan för att anpassa undervisningen och för att ge 

återkoppling (Hattie, 2018). 
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4.5 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar, många av eleverna som jag stött på inom 

vuxenutbildningen har fått en diagnos inom Neuropsykiatriska området, (NPF) antingen som 

vuxen eller i sin ungdom. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2014) har personer med 

NPF-diagnos ofta en annorlunda kognition, vilket innebär att de tänker och bearbetar intryck 

på ett annat sätt. Vanliga diagnoser inom NPF-området är Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD), Autism och Tourettes. Flera av diagnoserna kan förekomma hos samma 

individ samtidigt och för att få en medicinsk diagnos krävs att man uppfyller ett antal kriterier. 

En person som har ADHD-diagnos har ofta svårt med koncentrationen och att ta initiativ samt 

hejda sin impulsivitet (ibid.). Det kan vara svårt att styra sin uppmärksamhet och 

koncentrationen är svår att behålla under längre stunder. Hur personer med ADHD-diagnos 

reagerar kan också styras av motivationen, de blir trötta när de måste koncentrera sig mer än 

andra. En del personer får diagnosen ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form. Denna form 

har tidigare kallats för ADD. Har man denna diagnos kan man ha stora 

uppmärksamhetsproblem samt bli passiv och inåtvänd (Socialstyrelsen, 2014). Om en person 

har blivit diagnostiserad med ADHD, kombinerad form kan hen vara mycket överaktiv och 

impulsiv samtidigt som hen har uppmärksamhetsproblem (ibid.). Många som har ADHD- 

diagnos har även andra svårigheter såsom problem med sömnen eller lider av depression och 

psykisk ohälsa (ibid.). Det finns många fördelar med att ha ADHD (Hansen, 2017). En del av 

fördelarna är att man kan vara initiativrik och pådrivande så att man får saker gjorda. En annan 

fördel kan också vara att man är envis och inte ger upp samt att man kan skaka av sig motgångar 

och inte ältar misstag. En annan fördel är också att man kan hyperfokusera (ibid.).  

Autismspektrumtillstånd (AST) är också en funktionsnedsättning inom Neuropsykiatriska 

spektra. Den innefattar flera olika former, autism och Aspergers syndrom (SPSM, 2016). Enligt 

kriterierna för Autism har man begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation och socialt 

samspel. Ofta finns begräsningar inom intressen och aktiviteter. Aspergers syndrom är en form 

av autism men med begåvning inom normalvariation. Asperger syndrom beskrivs ofta som 

autism hos personer med hög begåvning men utan de kommunikativa svårigheterna. 

Symptomen brukar visa sig senare än vid autism. Det är främst inom två områden som det kan 

innebära svårigheter om hen har diagnosen Aspergers syndrom, det är social interaktion och 

föreställningsförmågan (Autism & Aspergerförbundet 2009). Allt fler använder den 

övergripande termen autismspektrumtillstånd. En person med diagnosen autism kan ha en 

väldigt ojämn begåvningsprofil, en del sidor kan vara väldigt starka medan de har stora 

svårigheter inom andra områden (SPSM, 2016). Några av de områden som det brukar vara 

svårigheter inom är att glömma mötestider och bristande tidsuppfattning. Det kan vara svårt att 

komma igång eller avsluta en uppgift, dessutom krävs det ofta kraft att utföra en handling vilket 

medför att personer med autismspektrumtillstånd fort kan bli trötta (ibid.). Autism och 

Aspergerförbundet (2009) skriver att personer med autism ofta kan bli missförstådda, att de 

ibland beskrivs som svåra att förstå sig på. Därför är det viktigt att veta att alla neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kan ta sig i uttryck på olika sätt hos olika individer och det krävs rätt 

förståelse, bemötande och kunskap från personal för att de ska får rätt förutsättningar att klara 

skolan.  
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4.6 Inkludering 

Det finns olika sätt att se på inkludering och det har även förändrats över tid. Nilholm och 

Göransson (2014) har undersökt om skolor varit inkluderade utifrån tre kriterier. Första kriteriet 

innebär att olikheter hos elever ses som en tillgång, det andra kriteriet är att elever ska känna 

sig delaktiga socialt och tredje kriteriet innebär att elever ska vara pedagogiskt delaktiga. 

Författarna skriver vidare att inkludering handlar om att det är ett enda skolsystem som är 

ansvarigt för alla elever, att inte ha segregerande lösningar som skapas för olika kategorier av 

elever. Inkludering handlar om gemenskap (ibid.). Nilholm och Göransson skriver om tre olika 

definitioner, en gemenskapsorienterad definition, som handlar om att eleverna känner sig 

delaktiga både socialt och pedagogiskt. I en individorienterad definition är man inkluderad om 

man trivs, når målen och har goda relationer. Det finns ingenting i den individorienterade 

definitionen som handlar om gemenskap. I detta perspektiv är det fokus på elever med 

svårigheter, det handlar om att det är personen i sig som bär på svårigheten. Den sista 

definitionen är placeringsorienterad, vilket betyder att en elev är inkluderad om denne placeras 

i det ordinarie klassrummet. Detta är en vanlig definition av inkludering. Många forskare är 

dock överens om att inkludering handlar om mycket mer än var eleven är placerad i skolan 

(ibid.). Tidigare i Sverige har vi använt oss av ordet integrering och enligt Sandström, Nilsson 

och Stier (2015) är skillnaden mellan integrering och inkludering att integrering handlar om att 

alla är välkomna men måste anpassa sig till den verksamhet de kommer till. Inkludering innebär 

däremot att verksamheten ska anpassa sig till olika behov som finns (ibid.). Även 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) skriver att inkludering handlar om att kraven 

ställs på verksamheten och att det är verksamheten som har ansvaret att individer kan vara med 

på sina villkor utan att stängas ute. 

4.7 Distansutbildning 

Det verkar vara en brist på forskning som visar att distansutbildning skiljer sig i resultat jämfört 

med undervisning i klassrum. Hrastinski (2013) skriver att det inte finns någon forskning som 

visar att distansutbildning skiljer sig i resultat om man jämför med undervisning i klassrum, 

däremot finns en utmaning eftersom det är stora avhopp på distansutbildningar. Han skriver att 

det är viktigt att läraren har en digital kompetens för att kunna genomföra kurser via en 

lärplattform och det är dessutom viktigt att det finns snabb hjälp samt teknisk support till elever 

när det behövs (Hrastinski, 2011). Att skapa en lärarnärvaro är av stor betydelse och för att göra 

det krävs att det finns en struktur som är tydlig för eleven, en planering och en studieguide som 

beskriver varje moment (ibid.).  

Andreas Fejes, professor vid Linköpings Universitet som fokuserat på forskning inom 

vuxenutbildningen berättar i en föreläsning (18 oktober 2016) att det är märkligt att skolan ska 

byggas på vetenskap men att fram till 2016 fanns ingen svensk forskning inom 

vuxenutbildningen förutom den bok han själv varit delaktig i att skriva. Boken handlar om 

lärande på vuxnas vis och ett kapitel i boken handlar om distansutbildning. Det är en tidigare 

studie gjort på tre personer som ingått i ett projekt för att undersöka hur det fungerar att läsa på 

distans. Två av deltagarna i studien ansåg att det var bra med det flexibla upplägget, att kunna 

läsa när de vill medan det för en av deltagarna ställde till problem, då möjligheten att studera 

hela tiden fanns (Dahlgren & Carlsson, 2009).  
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I slutet på maj 2019 gav Josefin Schygge ut sin bok om att undervisa på vuxenutbildningen. I 

den kan man läsa om hennes egen erfarenhet och om tidigare forskning som gjorts när det 

handlar om vuxenutbildningen. Schygge skriver att distansundervisningen fått kritik för att den 

ställer höga krav på planeringsförmågan hos eleverna. Studieformen ger eleverna en hög 

flexibilitet men en låg möjlighet till individualisering (Schygge, 2099). Hon skriver också att 

det inte är elevens ansvar att se till så att denne får den hjälp som hen har rätt till. Utan att även 

en distansutbildning måste upptäcka dessa behov (ibid.). 

I sin avhandling om gymnasiestuderandes erfarenheter i Finland om lärande i en virtuell miljö 

skriver Hill (2016) att distansundervisningen har fokuserat på envägskommunikation. De som 

studerat har inte varit medvetna om andra som läst kursen samtidigt. Detta har 

distansundervisningen fått kritik för samtidigt som forskningen haft svårt att bevisa att ökad 

social närvaro skulle leda till ökade kunskaper hos de studerande. 

Skolforskningsinstitutet (2019) har i en sammanställning av forskningsresultat som handlar om 

vuxenutbildning skrivit en del om distansundervisning. De hänvisar till skolinspektionens 

tidigare undersökningar när de skriver att elever som läser på distans inte får tillgång till stöd 

och handledning av lärare. De skriver, precis som Schygge (2019), att studera på distans är en 

flexibel utbildningsform men att det inte är individanpassad och att det kan vara en av 

förklaringarna till att många elever missgynnas. Detta visar flera av de studier som de hänvisar 

till (Skolforskningsinstitutet 2019). Resultaten i denna sammanställning visar att 

distansutbildning kräver självgående elever. Även här står det att finns begränsat med forskning 

om vuxenutbildningen (ibid.).  

Det saknas stödstrukturer för hur skolan ska arbeta med individanpassning för de elever som 

har behov av det. Lärare och elev står ensamma i arbetet med att lösa situationer som uppstår 

när eleven får svårigheter i att delta i undervisningen (Skolforskningsinstitutet, 2019). 

I en av studierna som sammanställts av skolforskningsinstitutet har de jämfört undervisning på 

distans och i klassrum. Undersökningen är gjord i USA och det kan finnas skillnader mot 

Komvux i Sverige. Resultatet visade att 93 % av de som studerade i klassrum fullföljde kursen, 

medan 73 % av de som studerade på distans fullföljde. Av de elever som hade undervisning i 

blandad form, distans och klassrum fullföljde 70 % av eleverna (Skolforskningsinstitutet, 

2019). Av de elever som fullföljde hela kursen i de olika formerna var det distanseleverna som 

i högsta utsträckning hade godkända betyg. De som hade minst godkända betyg var de elever 

som undervisats i blandad form, både i klassrum och på distans (ibid.). Detta resultat förklaras 

med att elever har valt undervisningsform efter deras olika förutsättningar och att avhoppen på 

kurserna kan vara en förklaring till resultatskillnaden mellan de olika grupperna. Forskarna drar 

slutsatsen att olika undervisningsformer kan passa olika elever (ibid.). De ställer sig frågande 

till om införandet av distansstudier medför att läraren ställs inför dilemman, ska mer tid läggas 

till att utveckla metoder för distansundervisning eller ska mer tid ägnas åt elever med behov av 

individuellt stöd? (ibid.). 

 

2015 gjorde Skolinspektionen en granskning av distansutbildning vid kommunal 

vuxenutbildning. Denna granskning visar att distansutbildningen har stora utvecklingsbehov, 
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eleverna behöver erbjudas stöd och handledning via internet och på tider som passar eleverna 

(Skolinspektionen, 2015). Granskningen visar dessutom att många som läser på distans kan ha 

en studieovana men att distans är den form som ändå passar bäst på grund av livssituationen. 

Utbildningen måste vara anpassad utifrån individens behov oavsett studieform (ibid.). Att 

studera på distans ställer även höga krav på självständighet och disciplin (ibid.). För att eleverna 

ska behålla motivationen är det viktigt att de får tät återkoppling, att frågor de har besvaras 

snabbt (ibid.). En granskning av Skolinspektionen (2019) visar att klassrumsundervisningen är 

mer individanpassad än distansundervisningen. Den sistnämnda är uppbyggd på ett mer 

standardiserat sätt, kurserna är lika utformade för alla elever oavsett behov. Dessa 

standardiserade studiehandledningar fungerar för de som med egen kraft kan ta sig igenom ett 

sådant upplägg. Det som dominerar är också självstudier och skriftliga inlämningar och 

feedback (ibid.). I en undersökning av Göteborgs kommun framkommer det att många av de 

avbrott som görs inom vuxenutbildningen har handlar om avsaknaden av lärarledda lektioner 

och mer individanpassningar (ibid.).  

5. Metod 
I metoden beskrivs vilken design och urval som gjorts samt vilken datainsamlingsmetod som 

använts och hur dessa data har bearbetats. Det finns även med en beskrivning av varje 

informant. 

5.1 Forskningsdesign och urval 

Denna undersökning är en fallstudie. Bryman (2016) skriver att i en fallstudie kan det handla 

om en viss plats eller en viss organisation. Grundläggande för en fallstudie är att det rymmer 

ett detaljerat och ingående studium av ett enda fall. I detta fall handlar det om en specifik 

skolform, vuxenutbildning där distansstudier tillämpas och därför anser jag att det blir en 

fallstudie. Denna design valdes för att den ofta används till mindre undersökningar som detta 

är. Backman (2016) menar att fallstudier lämpar sig väl när det handlar om utvärderingar och 

att det är vanligt att fallstudier används när det ska sökas en förståelse. I denna undersökning är 

syftet att få svar på hur upplevelsen av någonting är och därför lämpar sig en fallstudie väl. 

 

Till undersökningen tillfrågades sex elever som studerar grundskolekurser eller 

gymnasiekurser, på distans vid en vuxenutbildning i Sverige. Ett urvalskriterium är att de saknar 

gymnasieexamen. De som valt att delta har jag talat med personligen för att boka in en tid som 

passar. De tillfrågade personerna har också vid tidigare samtal när vi träffats nämnt att de haft 

en skolgång som inte varit bra och detta bidrar till att de passar som informanter för att besvara 

studiens frågeställning. Min upplevelse är att jag som intervjuperson och informanterna har en 

viss relation, eftersom vi träffats i skolsammanhang. Detta anser jag bidrar till deras deltagande. 

Det finns bekvämlighetsurval i denna undersökning, som Bryman (2016) skriver om, eftersom 

det val som är gjorda är utifrån att jag tror att de tillfrågade ska ställa upp. Bekvämlighetsurval 

är även gjort när personer som är inne i studier nu blivit tillfrågade eftersom upplevelsen är att 

det är lättare att få tag på eleverna när de har pågående studier än att försöka få kontakt när de 

avslutat sina studier. 
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På den skola där undersökning är genomförd har alla elever en introduktionsträff med sin lärare 

där de går igenom kursen och uppgifterna tillsammans. Utifrån behov träffas de under kursens 

gång. Om en elev är mer än en vecka efter sin studieplanering får hen ett mejl där det står att 

de är sena med en inlämning och en fråga om de har behov av hjälp. Efter tre veckors försening 

får de ett varningsmejl och ett datum för när inlämningen senast ska vara inne, annars blir det 

avbrott i kursen, detta enligt Skollagen. Skolan har tillgång till specialpedagogiskt stöd, en 

person som arbetar under titeln studiecoach, som en del elever får träffa. De väljer själva om de 

vill ha studiecoachens stöd. 

 

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än 

tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses 

ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga 

skäl. 

                             (§1 Avbrott, 7 Kap Övriga bestämmelser. Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning) 

 

5.2 Informanterna 

Fyra personer av sex tillfrågade valde att vara med i denna studie och delta på enskilda 

intervjuer. Det är skillnad i hur länge och hur många kurser som var och en läst på Komvux och 

på distans. Enligt deras studieplaner är alla kurser som de läser planerade att genomföras på 20 

veckor. Om en elev läser fyra kurser på 100 poäng vardera under 20 veckor motsvarar det 

heltidsstudier. Ingen av informanterna har fullföljt sin kurs på 20 veckor utan kursen har 

förlängts för alla. Tre av fyra har enbart studier som sysselsättning och en kurs i taget, den fjärde 

arbetar samtidigt som han läser en kurs. 

De personer som har intervjuats har jag valt att kalla Mikael, Lisa, Sven och Johan. Lisa, Sven 

och Mikael har alla tre diagnostiserade funktionsnedsättningar. Johan har läs- och 

skrivsvårigheter och säger själv att han har stora koncentrationssvårigheter men har aldrig 

uppsökt läkare för att utreda det.  

Mikael har berättat att han inte alls gick gymnasiet då han under tidigare skolgång blivit utsatt 

för mobbing. Han har sagt att skolan erbjöd honom att byta skola under högstadietiden eftersom 

han inte mådde bra i skolan. Mikael ville inte, utan ansåg att det inte var han som skulle flytta 

på sig. Mikael har provat att läsa på folkhögskola men det passade honom inte, han säger att på 

den tiden han gick där var han rädd för människor och trodde att distansstudier skulle passa 

bättre, därför sökte han till vuxenutbildningen. 

Sven har berättat att han hade svårt i skolan som yngre och fick hjälpmedel i form av dator när 

han gick i trean. Han klarade grundskolan och kom in på gymnasiet, svårigheterna fortsatte 

även där. Han säger att han hamnade efter lite i ämnena eftersom det var många fler kurser att 

hålla reda på och ansvaret på honom själv blev större. När han hamnade efter tappade han 

motivationen. På gymnasiet gjordes en pedagogisk utredning och efter denna beslutades att 

Sven skulle få träffa en resurs som skulle stötta honom och hjälpa honom ikapp med sina kurser. 

Det dröjde ett år innan han fick detta stöd, han tror själv att det beror på att personen som han 

skulle få hjälp av blev sjukskriven. Han fick förslaget av skolan om att gå om ett år och efter en 

stunds funderande över vad som skulle bli bäst valde han att göra det. 
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När det gäller Lisa berättade hon att hon haft dåliga skolerfarenheter sedan länge, hon anser att 

hon inte fick någon hjälp i skolan. Hon började på individuella programmet för att läsa upp 

grundskolan och efter två år hade hon med sig ett betyg. Hon berättar att det varit samtal under 

grundskolan varje vecka, det hon minns av dessa är att det handlade om att hon skulle skärpa 

sig. I gymnasiet hade det varit några samtal med men inte lika många som på grundskolan. 

Johan har berättat att det var mycket skolk från hans sida. Han säger att han klarade nian och 

började på fordonsprogrammet i kommunen, där gick de praktiska ämnena bra men inte de 

teoretiska. Han säger själv att det hade mycket med motivationen att göra och att det var svårt 

att läsa eftersom han blev fort trött när han läste. Johan berättar att han har läs- och 

skrivsvårigheter. Dessutom var det teoretiska ämnena inte intressanta för honom. Under 

högstadietiden hade han lektioner i ett eget rum med en verksamhetsassistent, en person som 

stöttade honom i skolarbetet. 

5.3 Intervju 

Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer. Detta för att kunna ställa följdfrågor till de 

personer som intervjuas och även för att som Kvale och Brinkman (2014) skriver att om man 

vill veta hur personer uppfattar sin värld är det bra att prata med dem. Syfte handlar om 

upplevelsen av hur någonting är. Intervjuerna har spelats in vilket är själva studiens data, medan 

transkriberingen av ljudet är det empiriska materialet (Ahrne & Svensson, 2015). Ahrne och 

Svensson skriver att en fördel med att göra intervjuer är att man inte behöver bestämma i förväg 

hur många man ska göra men att för att generaliserbarheten ska öka bör man intervjua kring 

sex till åtta personer. I denna underökning är syftet dock inte att detta ska vara generaliserbart. 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver att det är i samtalet i intervjun som man får fram kunskap 

och jag tolkar det som ännu en fördel med att göra intervjuer. Det går att nå djupare om man 

vill få en förståelse för det man undersöker när man använder intervjuer (Backman, Gardelli, 

Gardelli, & Persson, 2012).  

 

Det finns olika typer av intervjuer och i denna undersökning kommer det att vara en 

semistrukturerad explorativ intervju (Kvale & Brinkman, 2014). Det är förutbestämda frågor 

som är sorterade i tre kategorier. (Se bilaga 1) Jag har i mina tre kategorier, inkludering, stöd 

och relationer flera frågor som ska syfta till att besvara mitt forskningssyfte. Informanterna har 

fått frågan om de får vara med och påverkar kursens utformning, vad de ska läsa och hur de ska 

redovisa sina kunskaper? De har också fått frågan om det är viktigt med en god relation till sina 

lärare? och vad som menas med en god relation? När det gäller frågan om stöd har de fått svara 

på om de känt att de fått de stöd de har haft behov av? Alla frågor i intervjuguiden har inte 

ställts till alla informanter, utan beroende på hur informanterna besvarat frågorna har de fått 

olika följdfrågor. Kvale och Brinkman (2014) skriver att forskningsintervjun är ett 

professionellt samtal, att kunskap skapas mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Detta 

tycker jag är viktigt att ha i åtanke, att lyssna och ställa följdfrågor så att jag kan få svar på mitt 

syfte, det är mitt förhållningssätt till intervjusituationen. Bryman (2016) skriver om detta som 

en semistrukturerad intervju där man har en intervjuguide med teman. I denna form av intervju 

kan jag vara flexibel och anpassa mig efter informantens svar. När det är en explorativ intervju 

kan intervjuaren introducera en fråga och ett område som ska kartläggas, efter det följer 

intervjuaren upp svaren med nya frågor och infallsvinklar (Kvale & Brinkman, 2014). När man 
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genomför intervjuer är det viktigt med ämneskunskap inom området och det anser jag att jag 

har (ibid.). Jag har valt att under intervjuns gång sammanfatta det som är sagt för att få en 

bekräftelse på att jag uppfattat det som sagts korrekt. 

5.4 Databearbetning 

Efter att transkriberingen är gjord efter varje intervju, har jag noga läst igenom 

transkriberingarna var för sig. Sedan har jag valt att skriva ner de tre forskningsfrågorna stöd, 

inkludering och relationer där informanterna pratar om det, för att se ett mönster. Efter detta 

har allt som handlat om stöd sammanställts på ett dokument och allt som handlat om inkludering 

på ett annat dokument och till sist allt som handlar om relationer på ett eget dokument. Efter 

detta har jag fått en sammanställning och sett att rubriksättningen som jag tidigare planerat 

också passar. 

5.5 Inspelning och transkribering 

Bryman (2016) skriver att inspelning är vanligt oavsett vilken typ av intervju du som forskare 

gör och att inspelning samt transkribering underlättar en noggrann analys. Intervjuerna är 

inspelade med hjälp av en mobiltelefon, samtidigt som intervjuerna har genomförts har stödord 

nedtecknats. Kvale och Brinkman (2014) skriver att utskriften ofta blir en tolkning och att det 

kan se olika ut om två personer oberoende av varandra transkriberar. De skriver också att det 

inte finns en sann och objektiv omvandling från det muntliga till det skriftliga (ibid.). Syfte är 

att ta reda på informanternas upplevelse och oavsett transkriberingsmodell eller form anser jag 

att det syftet kommer att uppfyllas. Det har varit en blandning mellan att direkt transkribera en 

intervju medan andra intervjuer har fått vänta några dagar. Det har blivit sammanlagt cirka 

sjutton sidor när transkriberingen blivit klar. 

 

Vissa delar är inte transkriberade eftersom det handlar om annat än det intervjun syftar till. I en 

av intervjuerna pratade en informant väldigt mycket om sin tidigare skolgång och eftersom 

syftet med denna undersökning inte har det som huvudfokus har jag valt att sammanfatta det 

som sagts. Kvale och Brinkman (2014) skriver att när man skriver tal till text måste man tänka 

på vad som är viktigt för ens eget forskningssyfte. Därför gjordes valet att inte göra en 

ordagrann återgivelse eftersom en språklig analys inte finns med i denna undersökning (ibid.). 

Det kan vara en blandning mellan talspråk och skriftspråk i det som är transkriberat, min 

uppfattning är att transkriberingen inte kommer påverka resultatet i denna undersökning. 

 

I resultatet har jag valt att sammanfatta det informanterna sagt under olika rubriker. Ibland finns 

citat med från informanterna. 

 

5.6 Forskningsetik 

Inom forskningsetik finns fyra grundkrav som forskare ska följa (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

handlar om informationskrav där deltagarna vet vad som ska undersökas och vad syftet med 

studien är. Det andra, samtyckeskravet, handlar om att deltagaren själv får bestämma över sin 

egen medverkan i studien. Det innebär bland annat att informanten kan avbryta sitt deltagande 

närhelst denne vill. Det tredje är konfidentialitetskravet vilket innebär att alla uppgifter om de 

som deltar ska behandlas så att enbart behöriga kommer åt dessa uppgifter och det sista 

grundkravet är nyttjandekravet. När det gäller nyttjandekravet handlar det om att information 
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som kommer från informanterna enbart ska användas till studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Även Kvale och Brinkman (2014) tar upp olika etiska frågeställningar en forskare kan ha innan 

undersökningen börjar. När jag genomför min studie har jag dessa i åtanke, det vill säga vilka 

positiva effekter kan undersökningen få? Hur bidrar undersökningen till att förbättra situationen 

för de intervjuade och den grupp de representerar? Hur kommer min roll att påverka denna 

undersökning? Jag återkommer till detta i diskussionen om studiens trovärdighet under rubriken 

reliabilitet (6.2). Alla informanter har skrivit under om informerat samtycke (se bilaga 2) där 

de fått information om studiens syfte, hur den kommer att gå till och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan när de vill.  

6. Studiens trovärdighet  
Nedan kommer en kort beskrivning om studiens trovärdighet. Validitet, generaliserbarhet och 

reliabilitet är rubrikerna. 

6.1 Validitet och generaliserbarhet 

När det gäller validitet blir frågan om det som ska undersökas verkligen undersöks (Kvale & 

Brinkman, 2014). Under intervjustunderna har syftet funnits i åtanke eftersom det är viktigt att 

inte komma bort från syftet. Bryman (2016) skriver om extern och ekologisk validitet där extern 

handlar om ifall resultaten i denna studie kan lyftas över till ett annat sammanhang. Ahrne och 

Svensson (2015) skriver att det inte är tillräckligt att intervjua en eller ett par personer för att få 

fram information som inte bara är enskilda personers uppfattningar. När det handlar om 

representativitet i kvalitativa intervjuer brukar man prata om en mättnad som forskare när ett 

och samma mönster återkommer i svaren, detta kan då tolkas som tillräckligt många intervjuer 

är gjorda (ibid.). I denna studie handlar det om att se hur upplevelsen är för de informanter som 

ställer upp, detta är inte en generaliserbar undersökning. 

6.2 Reliabilitet 

Det är viktigt att veta att jag har en viss relation till informanterna och att det kan påverka 

resultatet (Backman, Gardelli, V., Gardelli, Y & Persson, 2012). Jag har dock försökt att ställa 

frågor som ska svara på syftet samtidigt som att jag har tänk att det är viktigt att de är ställda så 

att de kan svara ärligt utan att det ska på verka informanterna på något sätt. Kvale och Brinkman 

(2014) skriver att ledande frågor för att pröva tillförlitligheten i informanternas svar kan vara 

bra för att öka reliabiliteten. Jag har sammanfattat det informanterna sagt under intervjun för att 

försäkra mig om att min tolkning är rätt och även ställt följdfrågor för att se om informanten 

ändrar sitt svar. 

7. Resultat 
Efter att ha genomfört intervjuerna är resultatet uppdelat i tre teman. Dessa tre är samma som 

frågeställningar i detta arbete. Det börjar med rubriken inkludering sedan stöd och till sist 

relationen till sin lärare. I Citaten skrivs inte kursens namn, utan kurserna heter kurs 1 och 

kurs 2. När informanterna säger lärarnas namn står det lärare 1, lärare 2 och lärare 3. Detta av 

forskningsetiska skäl.  

7.1 Inkludering 

I intervjuerna med informanterna gavs en liten bakgrund vad som exempelvis menas med 

inkludering, de fick berätta om hur de haft det tidigare i sin skolgång. Efter det kom vi in på 
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den skolform de är i nu och när de fick frågan om delaktighet i studierna nu svarar det olika 

beroende på vilka kurser de läser och vilka lärare de har. Tre av informanterna berättade att i 

en del av kurserna får de vara med och bestämma lite om hur olika uppgifter i kurserna ska 

redovisas, till exempel som en elev säger när jag ställer frågan om att samma kurs ser lika ut på 

lärplattformen oavsett vem som läser, och om de får vara med och påverka svarar Lisa: 

inte hur det ser ut på lärplattformen, det får jag inte. Sen har man ju fått vara med mer beroende 

på vilken kurs det är, som exempelvis kurs 1 får jag göra saker muntligt men i vissa andra kurser 

har det inte gått. 

På samma fråga svarar Mikael: “Jag får påverka väldigt mycket tycker jag, väldigt flexibelt. Att 

det står kanske att man ska skriva 2 a4 sidor men det behövs inte bara det jag skriver är 

någonting bra så räcker det.” 

I samtalet med Johan framkommer att det är viktigt att uppgifterna känns meningsfulla och 

begripliga. Han berättar att när en uppgift eller ett skolämne är intressant är det mer motiverande 

att göra uppgiften eller läsa ämnet. Sven berättar att i en av hans kurser har det varit svårt att 

ibland veta vad som ska göras, planeringen han fått av sin lärare och vad hen har sagt har inte 

stämt överens. Han har varit sen enligt läraren med inlämningar fast han enligt den planering 

han har fått av läraren inte är sen. Det har han upplevt som jobbigt. 

När Sven får frågan om hans delaktighet i att påverka sina studier svarar han: 

jo jag har fått komma med förslag, när det gällde kurs 2 och talet så frågade jag om det funkade att 

göra en Powerpoint och läraren sa att det fungerade bra. Jag fick ha mobiltelefon som stöd vid annat 

muntligt genomförande. Jag har viss påverkan, jag skulle egentligen göra båda uppgifterna samtidigt 

men jag fick göra vid två tillfällen istället. 

Ingen av informanterna saknar klasskamrater utan säger alla att de har det på fritiden, både Lisa 

och Mikael svarade nej på frågan innan den knappt var ställd. Johan är den som säger att det 

hade kanske gått bättre med pluggandet om han hade en kompis som läst samma kurs och de 

kunde peppa varandra. 

7.2 Stöd 

Stöd kan ges på olika sätt och när vi pratar om stöd i denna undersökning handlar det om att få 

hjälp att klara sina studier efter varje individs förutsättningar. Både Mikael och Sven säger att 

de har svårt att be om hjälp när de inte vet vad de ska göra eller inte kommit igång med en 

uppgift.  

Sven säger i intervjun: “Varför frågar jag bara inte eller bokar in ett nytt möte med lärare 1 och 

går igenom det där” 

Mikael fortsätter att berätta att han inte gillar motsättningar som han själv benämner det och att 

han ger upp när det blir svårt: “Jag reagerar då omoget och säger inte att jag behöver hjälp”. 

Han säger att om det inte hade varit för att skolan hör av sig ofta för att påminna hade han inte 

läst.  

I intervjun säger Mikael: “Så fort någonting går fel reagerar jag väldigt starkt och blir bara 

jättefrustrerad, jag tror att det är min autism som gör så, det är det jag vill skylla på.” 
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När Johan får frågan vad som hänt om skolan inte hade hört av sig ofta svarar han: 

“Jag hade inte pluggat alls om skolan inte gjort det, jag hade legat hemma och gjort ingenting, 

mycket av det jag gjort i skolarbetet är för att studiecoachen har hört av sig.” 

Sven berättar också att han tidigare gjort två försök att läsa på samma vuxenutbildning men 

hamnat efter i sina kurser direkt och att det blev för jobbigt att fortsätta, första gången förstod 

han inte hur han skulle göra ansökningen till CSN och andra gången visste han inte var han 

kunde köpa kurslitteraturen. När han får frågan om någonting hade behövt vara annorlunda nu 

för att han ska klara sina kurser svarar han att han hade behövt komma till skolan oftare. Det 

skulle ge honom bättre studiero att sitta på skolan, men eftersom ingen lärare sagt det till honom 

blir det inte av. 

Lisa berättar att det har varit bra att läsa hemifrån eftersom hon inte har mycket uthållighet att 

sitta länge, däremot hade hon önskat snabbare återkoppling av lärarna. Hon upplever också att 

det varit svårt att få tag på en del lärare. Hon säger att hon hade behövt komma till skolan mer 

och att lärarna hade behövt säga det till henne. 

På frågan om de saknar någonting i sin utbildning så svarar Johan att han inte saknar någonting, 

att det är också upp till honom själv att klara sina studier. Mikael tycker att det har varit bra 

men säger att han hade behövt ett möte vid varje uppgift så att läraren kollar av att han har 

förstått vad uppgiften går ut på och att han kommer igång med den. Det är viktigt enligt honom 

att uppgiften känns meningsfull. Han säger också att han inte vet varför han ibland säger att det 

går bra när läraren frågar, fast det inte gör det. Han uttrycker att det kanske hade varit bra att 

visa läraren vad man har gjort, för att visa att man påbörjat en uppgift. 

7.3 Relationen till sin lärare 

Det fanns två förutbestämda frågor om relation som ställdes till informanterna. Dessa handlade 

om hur deras relation till sina lärare är och om de anser att det är viktigt med en god relation. I 

intervjuerna blev det följdfrågor till alla efter deras svar. Alla fyra informanterna säger att det 

är viktigt att ha en bra relation till sin lärare. Sven säger att det är bättre om man har någon som 

man kan prata med om det blir svårt i skolan, lättare när man träffas personligen och inte bara 

har kontakt via sms. När det gäller Lisa säger hon att hon inte haft några problem med sina 

lärare på vuxenutbildningen men att det fungerar bättre för henne när hon märker att någon är 

intresserad och det är inte alla menar hon. Flera gånger under intervjun nämner hon att vissa 

lärare bara ser allmänt less ut och rycker på axlarna och inte verkar bry sig om hur det går för 

informanterna i skolan. Lisa ger även goda exempel och säger: 

 

Nä men lärare 1 är lätt att ha att göra med, om lärare 1 ska förklara någonting man inte förstår så 

har lärare 1 lite själ i det. Kommer inte ihåg ordet men entusiastisk (paus) ja nä men lärare 1 är 

bra och bryr sig verkligen om att man ska förstå och att hon ska lära ut och då blir man motiverad 

själv och på det sättet kan jag tycka att även lärare 2 också är lätt att prata med och kan förklara 

och även prata om saker runtomkring. 

 

Lisa berättar att studiecoachen på skolan är “som spaken i växellådan” och att detta beror på att 

de har en väldigt god relation för de kan prata om allt, och att denna person oavsett ämne alltid 
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försöker lösa det som behöver lösas. Vi pratar om att det ibland kan vara ett ämne i skolan som 

gör att det blir svårare att klara kursen men Lisa säger att i hennes fall handlar det om lärarens 

engagemang, det är det som är avgörande. 

Mikael säger också att relationer är viktiga och att det fungerat olika med olika lärare. Han 

berättar att det är viktigt för att det blir lättare att uttrycka sig vad man behöver hjälp med och 

hur man behöver hjälp. Två av lärarna han haft på vuxenutbildningen såg till att de träffades 

relativt ofta, vilket han säger påverkade deras relation positivt. Den tredje läraren hade han inte 

mycket kontakt med och då blev det svårare att klara kursen säger han själv. 

När Mikael får frågan hur det fungerat i en av kurserna svarar han. 

“Ja du hrm jag tycker att jag vibbade minst med lärare 3 det bara var så. Jag var ju typ aldrig 

här då, kanske tre gånger eller fyra va.” 

Johan säger också att det är viktigt med relationer: “Ja det är viktigt, man lyssnar på en lärare 

som visar engagemang [...] studiecoachen skriver ofta och frågar hur de går, de verkar som att 

skolan är engagerade i sina elever (paus) i alla fall i mig och det känns bra.” 

Sven säger: “känner att när jag och läraren träffas ofta och pratar en del känns det lättare nu att 

prata.” 

8. Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppbyggd efter samma teman som resultatet. Det som sagts i 

intervjuerna är kopplat till den litteratur som finns med i bakgrunden.   

8.1 Inkludering 

När informanterna svarar på frågor som handlar om inkludering är det utifrån synen 

pedagogiskt delaktiga, den individorienterade delaktigheten (Nilholm & Göransson 2014). De 

får vara med och påverka till viss del om uppgiften ska göras muntlig eller inte och hur mycket 

som ska skrivas på en uppgift. Däremot kan de inte påverka den redan färdiga kursen som finns 

på lärplattformen. Detta stämmer överens med den granskning som Skolinspektionen gjorde 

2015, att det är standardiserade studiehandledningar. Om en kurs i ett ämne ser lika ut för alla 

elever, kan det då vara inkluderande? Jag skulle säga nej på den frågan, däremot verkar det som 

att alla informanter känner sig nöjda med upplägget vilket är ett positivt resultat. Nilholm och 

Göransson (2014) skriver om tre kriterier för att känna sig inkluderade, första som handlar om 

att olikheter ska ses som en tillgång. Om jag tittar på det kriteriet, att se olikheter som en 

tillgång, och att alla kurser är standardiserade på lärplattformen skulle jag påstå att olikheterna 

hos varje individ inte alltid tas tillvara på. Att vara socialt inkluderade verkar inte vara 

någonting som de är men inte heller någonting som de saknar. Studieformen är distans och de 

har inga klasskamrater som de träffar, ingen av informanterna verkar sakna det utan har sitt 

sociala på andra sätt.  

Det framkommer i intervjun av två informanter att det är viktigt att man upplever delaktighet i 

det man gör och att det känns meningsfullt och att det är av betydelse att informanterna förstår 

det som ska göras i en kurs. Detta kan kopplas samman med Antonovsky salutogena 

förhållningssätt KASAM (Green & Hult, 2006). Johan berättar att i sin tidigare skolgång var de 



17 
 

teoretiska ämnena inte intressanta och det gjorde att han tappade motivationen för att läsa. Även 

Sven nämner att det var otydligt när det gällde hans planering och att detta har varit jobbigt 

enligt honom. Att ha en känsla av sammanhang och att det man gör är begripligt samt hanterbart 

framkommer i resultatet från Sven och Johan som en viktig del. 

Inkludering handlar om att verksamheten ska anpassa sig efter olika behov som finns (SPSM, 

2015). Ur denna studie är det svårt att svara på om dessa personer är inkluderade. Det som talar 

för att de är det är när informanterna själva berättar att de känner sig nöjda. Kanske att i denna 

studie skulle det vara mer möjligt att använda ordet integrerad. Att dessa elever med 

skolmisslyckanden bakom sig eller elever med en diagnostiserad funktionsnedsättning är 

integrerade. Eleverna kommer till en vuxenutbildning, de får ta del av sin kurs och i efterhand 

anpassas den, i mycket liten skala, till de som har behov. 

Hur är det med alla standardiserade kurser som ser lika ut för alla individer oavsett behov. Ska 

vi låta alla att läsa med klassrumsundervisning eller kan vi individualisera efter elevernas 

behov? Jag anser att kursens innehåll samt krav inte ska ändras men vägen till att nå dessa måste 

ses över utifrån individens behov och förutsättningar. Varje lärare har en elev åt gången när de 

introducerar sin kurs och när de bokar in handledning, det borde ge stora förutsättningar för att 

individualisera. 

 

8.2 Stöd 

När det gäller stöd inom skolan är det säkert många som tänker på särskilt stöd och extra 

anpassningar. I denna undersökning handlar stödet om att få hjälp i sina studier och inte klara 

allt på egen hand. Det ställs höga krav på de som läser på distans och precis som 

Skolinspektionen (2015) skriver krävs det stöd och handledning för att många elever ska klara 

av utbildningen. Hrastinski (2013) skriver att det finns en utmaning eftersom det är stora avhopp 

på distansutbildningar och i en granskning av Skolinspektionen (2019) i Göteborgs kommun 

framkom det att många av de avbrott som görs inom vuxenutbildningen handlade om 

avsaknaden av lärarledda lektioner och mer individanpassningar. I denna undersökning vill jag 

påstå att stöd och handledning är samma sak. Det är i handledningssamtalet eller mötet som 

lärare och elev tillsammans ser över behovet för varje enskild individ.  

Det finns inget krav på särskilt stöd eller elevhälsa på vuxenutbildningen (Skolverket, 2014) 

och de personer som blivit intervjuade verkar enlig mig inte ha det behovet heller. Däremot vill 

jag påstå att de inte har höga krav på vad om anses som en anpassning. De som tas upp som 

exempel på vad som anpassas till dem är mycket små anpassningar som egentligen inte borde 

kallas anpassning utan en del av undervisningen från start. De säger i sina intervjuer att de har 

behov av kontakt, att lärarna ska höra av sig och på olika sätt för att ta reda på att de kommit 

igång med sina studier eller peppa dem.  

När jag har pratat med informanterna berättar tre av dem att de har diagnostiserade 

funktionsnedsättningar. Mikael säger att han tror att det är hans autism som gör att han blir 

frustrerad och när han möter motsättningar ger han upp. Han säger också i slutet av intervjun 

att han i fortsättningen vill att läraren kollar av så att han förstått uppgiften och att han är igång 

med den. SPSM (2016) skriver att inom olika områden kan det finnas svårigheter om man har 

en diagnos inom autism. Det är viktigt att alla lärare har kunskaper inom det neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar för att eleverna ska ges förutsättning att lyckas. En person med 

autismspektrumtillstånd kan ha svårt med tidsuppfattning och att komma ihåg mötestider 

(ibid.). Om en lärare inte vet detta kan det skapa stor irritation hos läraren. Kopplar man även 

detta till att dessa elever dessutom anses vara vuxna och ska klara mycket själva, tror jag att det 

kan ställa till problem. Kanske att läraren inte hör av sig i fall en elev uteblir vilket innebär att 

en elev inte får det stöd som behövs. Tre av informanterna uttrycker i intervjun att de själva inte 

hör av sig till skolan när de har funderingar. Detta är viktigt att ta fasta på. Jag är övertygad om 

att de flesta av eleverna skulle svara ärligt på frågan om de själva tar kontakt med skolan om de 

har behov av hjälp. Om de svarar nej, är det enkelt för läraren att göra någonting åt. Dessa 

personer som läser på vuxenutbildningen har en skolgång bakom sig, de vet ofta hur de själva 

fungerar när det gäller att be om hjälp. Läraren och eleven kan tillsammans hitta en lösning på 

hur de ska göra för att eleven som är i behov av stöd får det och att lägga mer ansvar på läraren 

att ta kontakt. Både Johan och Mikael säger att de hade hoppat av sina studier om det inte varit 

för att skolan kontaktat dem ofta. Detta tolkar jag som en viktig del i denna undersökning. 

I en tidigare granskning av Skolinspektionen (2019) visar det sig att det förekommer mer 

individanpassning när det gäller klassrumsundervisning än vid distansstudier. Detta kan låta 

märkligt, speciellt när det i klassrummen är många elever samtidigt och på distans en elev i 

taget. Förklaringen kan vara att kurserna är utformade på samma sätt för alla elever. 

Funderingen är då om detta ska accepteras eller om det går att göra någonting åt. De lärare som 

undervisar elever på distans och via en lärplattform måste verkligen ta detta i beaktande när de 

utformar sina kurser. Skolan har en skyldighet att anpassa till varje enskild elev efter behov. 

Om distansutbildningen inte gör det bryter de mot skollagen (Skolverket 2014). 

Det har visat sig vid en undersökning i Göteborg att avbrott görs på grund av avsaknad av 

lärarledda lektioner. Jag tror att avbrott kan minskas med mer handledning till elever som läser 

på distans. 

Sven berättar i intervjun att han har försökt läsa på vuxenutbildningen tidigare men att det har 

blivit avbrott eftersom han halkat efter. Han visste inte var han skulle beställa läromedelsboken 

och detta ledde till att han blev sen redan från start. Här hade skolan kunnat förhindra detta 

genom att snabbt ta reda på om han hade behov av stöd. Andra gången han försökte och det 

blev avbrott visste han inte hur han skulle söka studiemedel vilket i sin tur ledde till att han inte 

kom igång med studierna. Det krävs att skolan tar ett större ansvar i att se hur det går för 

eleverna efter att de påbörjat en kurs. Precis som Hrastinski (2013) skriver krävs det en snabb 

hjälp till eleverna. Han skriver att det är viktigt att det finns en bra struktur som är tydlig för 

eleven. En informant, Sven, berättar att det har varit svårt att ibland förstå vad som ska göras 

på lärplattformen och att det inte stämt i hans planering i en av kurserna. Detta har varit svårt 

tycker han. Hrastinski (2011) skriver att det är viktigt med en tydlig planering och en 

studieguide. 

Lisa säger att distans passar henne bra för att hon kan läsa hemifrån, hon har inte den uthållighet 

som krävs för att ha klassrumsundervisning. Däremot önskar hon snabbare återkoppling. Som 

Skolinspektionen (2015) sett i sin granskning krävs det mycket kraft och mycket självdisciplin. 

För att behålla motivationen krävs tät återkoppling och det är någonting som Lisa saknar.  
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De veckor som är planerade för eleverna räcker inte till, kanske hade en kartläggning och 

snabbare återkoppling resulterat i att de inte hade behövt läsa på vuxenutbildningen lika länge 

som de nu gör. Det kanske hade minskat avhoppen om de hade fått återkoppling och peppning 

av skolan ofta. Skolforskningsinstitutet (2019) skriver att det är en flexibel form att studera på 

distans men att den inte är individanpassad, detta utifrån forskningen som är sammanställd. 

Min uppfattning efter dessa intervjuer och tidigare studier är att vi inte kan lägga upp 

distansutbildningen lika för alla elever och läser man det som skolforskningsinstitutet (2019) 

skriver passar olika studieformer olika individer. Skolan informanterna går i har som regel att 

om en elev är mer än en vecka sen med en uppgift får denna elev ett mejl, som en påminnelse 

och en fråga om denne har behov av hjälp. Det framkommer i intervjuerna att Mikael inte ber 

om hjälp fast han behöver, Sven verkar inte heller göra det och för Johans del hade det aldrig 

gått utan stöttningen från skola, alla behöver stöd. För Mikael och de andra informanterna hade 

inte detta mejl räckt. 

På skolan som dessa elever läser via nu framkommer det inte om lärarna har ett kategoriskt eller 

relationellt förhållningssätt. Det kan mycket väl vara så att det är olika för olika lärare. Däremot 

vill jag påstå att både Mikael, Sven och Lisa har stött på det kategoriska förhållningssättet i sin 

tidigare skolgång och jag tycker att det är viktigt att ha med det. Kanske är det därför de är 

nöjda med de stödet som de idag får. Lisa som tidigare fått höra att hon ska skärpa sig, får inte 

höra det idag. Ingen har heller sagt till Mikael eller Sven att de borde börja om från början med 

sin kurs.  

 

8.3 Relationer 

Alla informanter säger att det är viktigt med relationer till sina lärare. Aspelin (2013a) skriver 

att det krävs ömsesidig relation för lyckad undervisning. I Hatties (2018) analys visar det att 

relationen mellan lärare och elev har en stor effekt, den ligger på d=0,72. Detta är på plats 11 

av 138. Om vi jämför denna siffra med informanternas svar kan vi även där se att det är av stor 

betydelse vilken relation de har till sina lärare. Det framkommer också att det handlar om hur 

läraren bemöter eleverna.  

Lisa berättar att hon upplever att några lärare inte verkar engagerade och hon tolkar det som att 

lärarna inte bryr sig om hur det går för henne. Hon säger också att det inte handlar om själva 

skolämnet utan att lärarna är viktiga och påverkar hennes studieresultat. Alla lärare är individer 

och har olika sätt att uttrycka sig på. Det går inte utifrån detta resultat att dra någon generell 

slutsats på hur bra dessa lärare, på denna skola är, när det handlar om relationsskapande 

gentemot sina elever. Det verkar däremot vara ömsesidigt från informanterna och tidigare 

forskning att detta är mycket viktigt med relationer. Upplevelsen i denna studie visar att det är 

olika från informanterna och det beror på vilken lärare de har haft. Uppenbart är dock, som jag 

tolkar det, att en del av lärarna på denna skola behöver arbeta med sitt förhållningssätt gentemot 

sina elever. Mikael säger att det blev svårare att klara en av sina kurser för att hans relation till 

den läraren inte var lika bra som i två av de andra kurserna.  

Sven säger att det är lättare att prata med en lärare som han har träffat många gånger och det är 

inte ofta det är naturliga möten när elever läser på distans. Det är upp till varje lärare och elev 

att bedöma hur ofta och när handledning ska ske. Enligt informanterna har de behov av att vara 
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i skolan och att lärarna hör av sig ofta. Den lärare som Mikael hade minst relation till om hans 

svar tolkas korrekt är den lärare som han inte träffat lika ofta som de övriga. 

Aspelin (2013b) menar begreppet relationellt perspektiv handlar om det mänskliga mötet 

mellan lärare och elev och att det är i mötet som det blir kunskap. Det är ingenting som sker på 

sidan om. Lisa säger i intervjun att det inte handlar om ämnet utan om läraren, att det går bättre 

i de ämnen där relationerna är goda. 

Om man ska försöka se detta från Partanens (2015) sociokulturella perspektiv, ska relationen 

ses i sitt sammanhang och det ska vara tydligt vilka roller de inblandade har. Kan det vara det 

som gör att en del lärare har svårare att se det viktiga i relationen till sina elever. De kanske är 

rädda att de ska kliva över någon gräns som inte är professionell?  Att ta första steget som lärare 

för att möta sina elever verkar vara viktigt enligt informanterna. 

Tre av informanterna har som jag skrivit tidigare en diagnostiserad funktionsnedsättning. De 

kan vara så att de har svårt att komma igång med en uppgift, behålla sin koncentration under 

längre tid, svårigheter med sin sömn, depression och många andra svårigheter (SPSM, 2014; 

SPSM 2016; Socialstyrelsen 2014). Hur ska de och klara sina studier på egen hand? Det verkar 

vara en fördel att de kan välja tid på dygnet att studera, men att komma igång med en uppgift 

på egen hand hemma kan vara otroligt svårt. När en elev dessutom har svårt att höra av sig till 

skolan för att be om hjälp kanske denna ger upp när det gått för lång tid. 

9. Metoddiskussion 
Att göra denna undersökning i form av en fallstudie och intervjuer anser jag uppfyller studiens 

syfte. I efterhand hade jag valt att genomföra intervjuerna vid ett senare tillfälle samt även 

kompletterat med intervjuer av lärare och då även utökat studiens syfte för att få ett bredare 

perspektiv och ett utförligare svar på mina frågeställningar. Det hade även i dag varit intressant 

att ställa följdfrågor till de personer som jag intervjuat eftersom frågor i efterhand dyker upp. 

Jag hade också velat ha fler informanter till undersökningen men två avböjde och ville inte 

delta.  

Det som har varit svårast att undersöka är inkluderingen, om de känner sig inkluderade. Kanske 

är det studieformen som gör det eller min metod, kan inte riktigt svara på det. Jag hade även 

behövt intervjua lärare för att försöka få en bild om hur deras förhållningssätt, om det är 

kategoriskt eller relationellt, eller en blandning. 

Jag anser att jag har valt ut personer som är representativa för undersökningens syfte, däremot 

är antalet litet för att anses ha en extern validitet. Det kan dock ge en indikation på hur 

upplevelsen är om alla informanter svarar liknande. 

Min relation till informanterna, upplever jag inte är till någon nackdel när det gäller studiens 

resultat. Jag skulle snarare påstå att tack vare att vi har en relation kan de känna en trygghet i 

att svara ärligt.  Kvale och Brinkman (2014) skriver om frågan hur man vet att det informanten 

säger är det som denne menar. Det går naturligtvis inte att svara på vill jag påstå, men min 

förhoppning och min tro är att informanterna har gett de svar som de vill ge.  
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När det gäller den litteratur som är använd till denna studie är det värt att skriva att en del av 

dem fått kritik och eftersom jag valt ut delar ur litteraturen är den heller inte heltäckande. Hattie 

(2018) har fått kritik för hur dessa metastudier har tolkats. Det är viktigt i detta att försöka se 

saker och ting i sin helhet och inte alla dessa påverkansfaktorer som ensamma, det finns en 

kontext till allt. Även när det gäller relation mellan lärare och elev handlar det om hur relationen 

är och inte att den finns. Forskningsinstitutet (2019) står även för en del av bakgrunden i denna 

studie. Många av forskningsresultat som de tagit med i sin sammanställning är gjorda i andra 

länder. En del av resultaten går att överföra till svenska vuxenutbildningen men inte alla. De 

har däremot varit tydliga i sin sammanställning hur de olika resultaten har framkommit samt i 

vilken mån de anser att de är överförbara till svensk vuxenutbildning. Övriga källor står 

Skolverket och SPSM för till en stor del. Dessa anser jag har en hög tillförlitlighet inom området 

pedagogik och specialpedagogik. Skolinspektionens granskningar som gjorts har ofta ett mål 

vilket kan vara ett styrt sådant, men i denna undersökning har jag valt granskningar som är 

relevanta att ha med. 

10. Slutsats 
Mina frågeställningar går in i varandra och jag vill påstå att det är positivt. Allting hänger 

samman och det är svårt att prata enskilt om någon av frågeställningarna. Min slutsats i detta 

arbete är att informanterna med sina skolmisslyckanden bakom sig behöver goda relationer till 

sina lärare. De behöver också den formen av stöd, eller vad vi väljer att kalla det, som handlar 

om att höra av sig och fråga hur det går och att lärarna visar engagemang. Lärarna behöver ta 

ett större ansvar över elevernas lärande och inte förvänta sig att de ska klara det mesta själv 

bara för att de valt att läsa på distans. För en del elever är kanske klassrumsundervisning ett 

bättre alternativ, men eftersom det på denna skola inte går att läsa på annat sätt än distans måste 

de få undervisningen anpassad utifrån deras behov. 

Upplevelsen av att läsa på distans verkar vara positiv när det gäller inkludering, stöd och 

relationer. Däremot finns det hos varje informant olika upplevelser när det gäller stöd, alla har 

behovet av det och en del av dem har ett annat behov av stöd än de får idag. När det gäller 

inkluderingen verkar alla nöjda. Upplevelsen av relationernas vikt och hur det är till lärarna är 

olika beroende på vem de har som lärare.  

 

En och samma kurs på lärplattformen ser lika ut för alla elever. Detta innebär stora krav på hur 

läraren individanpassar utanför lärplattformen. Alla elever ska läsa samma text, skriva samma 

prov och redovisa sina kunskaper på samma sätt. Detta är inte anpassat efter alla elevers behov 

och behöver ses över. För att individanpassa och för att minska avbrotten krävs mer 

handledning. 

 

Utbildningsdepartementets utredning (2018) samt Skolinspektionens granskning (2019) visar 

att det finns för lite specialpedagogiskt stöd inom vuxenutbildningen. Det är dessutom inte 

tillräckligt med individanpassningar. I min studie om informanternas upplevelse av att läsa på 

distans kommer det inte fram om de upplever att de har för lite stöd. Kanske har de tillräckligt 

med specialpedagogiskt stöd på informanternas skola. Jag anser dock efter denna studie att 

Komvux borde ha ett krav på att kartlägga elever som är i svårigheter. Vuxenutbildningen måste 
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precis som grundskolan och gymnasiet börja se till elevernas utbildning som helhet. Lärarna 

måste ta del av elevernas studieplaner och elevernas mål. Ta introduktionstillfället som ett 

viktigt tillfälle att lära känna sina elever och deras behov, varje elev är unik. 

 

Jag tror att denna studie får positiva effekter om den läses av personer som arbetar med 

undervisning på distans, detta för att det är ett outforskat område. När det gäller 

distansundervisning inom vuxenutbildningen finns det mycket att forska vidare om. Efter att ha 

lyssnat på Andreas Fejas som är en aktiv forskare inom vuxenutbildningen och tagit del av 

skolforskningsinstitutets sammanställning (2019) anser även jag att det krävs mer forskning 

inom distansundervisning för vuxna. 

 

För eleverna som jag intervjuat är distansutbildningen ett bra alternativ, men eleverna behöver 

handledning och stöd flera gånger i veckan, annars riskerar de att även Komvux blir ett 

skolmisslyckande. Det som förvånar mig är informanternas nöjdhet över hur de upplever sin 

tid på Komvux, att de lägger ett stort ansvar på sig själv att klara detta på egen hand. Visst är 

svaren lite olika från olika informanter men min tolkning är att de är nöjda, vilket är positivt för 

deras egen känsla. 

 

Jag ser i denna studie att de får stöd i sin utbildning och det är viktigt att detta fortsätter, personer 

som väljer att läsa på distans inom vuxenutbildningen ökar och därför är det viktigt att lärarna 

klarar av att ta hand om dessa elever på bästa sätt. 

 

En lärare som har en god relation till sina elever, har lättare att veta hur man som lärare ska 

anpassa sin undervisning till varje individ. När lärare anpassar till varje individ får eleverna rätt 

stöd och känner sig då också inkluderade. Det är min övertygelse. Vuxenutbildningen som 

bedrivs på distans måste individualisera sin undervisning, alla elever har rätt att få det stöd som 

behövs för att klara sina studier. Rubriken till i den utredning som utbildningsdepartementet 

(2018) gjort En andra och en annan chans- ett komvux i tiden är talande för de personer 

vuxenutbildningen möter, för många är Komvux en andra chans och det är viktigt att få lyckas. 

11. Fortsatt forskning 
Vuxenutbildningen har på senare tid fått ett lyft i media och det finns många outforskade 

områden inom utbildningsformen. I slutet på maj 2019 har det publicerats en bok som heter 

Vuxenutbildningen: allt du behöver veta för att undervisa vuxna och jag hoppas att forskningen 

inom vuxenutbildningen fortsätter. 

Det skulle vara intressant utifrån min studie att ha med lärarnas syn på distansutbildningen 

gentemot elever som har skolmisslyckanden bakom sig. Hur ser lärarna på att kurserna ser lika 

ut för alla elever? En annan intressant undersökning hade varit om eleverna i dag läser för länge 

inom vuxenutbildningen och om detta hade kunnat åtgärdas ifall de hade en grundläggande 

kartläggning för individer som saknar många poäng från gymnasiet. En annan del att forska 

utifrån hade varit lärarnas syn på de vuxna eleverna, ska de klara sig själva eller anser lärarna 

att de har behov av stöd? 
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Bilagor 
Bilaga 1 

1. Intervjuguide 
Mina frågeställningar är: 

Hur upplevs det att läsa på vuxenutbildningen med flexibelt upplägg när det handlar om stöd, 

relationer och inkludering? 

Intervjuguide 

Skolbakgrund 

Kan du berätta lite om din tidigare skolbakgrund. 

• (Klar med grundskolan, Hur många poäng hade du med dig från Gymnasiet, hur längesedan 

gick du ut gymnasiet) 

 

• Hur kommer det sig att du började på Komvux? 

• Har du läst här tidigare? 

• Vilka kurser har du läst på Komvux och hur länge har du läst? 

 

Inkludering 

Alla elever ska ha en bra skolsituation, att man känner att man mår bra där man är och att 

klasskamraterna runtomkring mår bra. 

Vad har du för erfarenheter av det sedan tidigare? 

Fick du vara med och bestämma hur du ville/behövde ha det?  

Om du jämför med idag.... 

Här har du inga klasskamrater, hur är upplevelsen av det? 

Får du vara delaktig i beslut som görs på vuxenutbildningen? 

Dina kurser ligger färdiga på en lärplattform, hur mycket får du vara med och påverka kursernas 

utformning (vad du ska läsa och hur du ska redovisa dina kunskaper) 

Du har en planering på lärplattformen där det står vad som ska göras varje vecka, hur använder du 

den? 

 

Relationer 

• Berätta om din relation med din/dina lärare? 

• Hur viktigt är det för dig att du har en bra kontakt med din lärare? 

 

 

Stöd 
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Du har tidigare berättat att du har koncentrationssvårigheter/funktionsnedsättning/dåliga 

skolerfarenheter, på vilket sätt påverkar det dig? 

• Hur upplever du att det är att ta till sig information via lärplattform?  

• Dina styrkor hur anpassas studierna i dag till dem?  

 

I grundskolan och gymnasiet finns en elevhälsa, (specialpedagog, kurator, rektor…) Har du några 

erfarenheter av dessa funktioner sedan tidigare i skolsammanhang? 

• På vuxenutbildningen, får du något stöd för att klara kurserna där? 

• Saknar du någon funktion/stöd? 
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Bilaga 2  

2. Information till informanterna  
Jag vill fråga dig om du vill delta i mitt examensarbete. I det här dokumentet får du 

information om examensarbetet och om vad det innebär att delta.   

Vad är det jag vill att du ska delta i?  

Detta är ett examensarbete som ska göras i min utbildning till specialpedagog, som läses via 

Luleå tekniska universitet. Jag, Maria har valt i mitt examensarbete att skriva om 

vuxenutbildningen, jag vill försöka ta reda på hur det är att studera på vuxenutbildningen, läsa 

på flexibelt upplägg eller distans. Mitt fokus kommer att vara specialpedagogiskt och det vill 

säga att jag vill veta hur det är att läsa med detta upplägg när man exempelvis har dåliga 

skolerfarenheter sedan tidigare eller en diagnostiserad funktionedsättning. Syftet är att ta reda 

på hur det fungerar att läsa grundskolekurser och gymnasiekurser via en lärplattform, med 

flexibelt upplägg för personer som tillhör målgruppen.   

Jag tillfrågar dig för att du läser på flexibelt upplägg för tillfället eller har gjort och att du 

passar in i målgruppen som skulle kunna ge denna information. Jag har kommit i kontakt med 

dig tidigare och tror att du kan bidra med bra information till mitt arbete.  

Hur går studien till?  

Jag kommer genomföra en intervju med dig på valfritt sätt, antingen via Skype eller ett fysiskt 

möte. Det som krävs av dig är att du ställer upp på en intervju vid ett tillfälle som vi 

bestämmer tillsammans. Vi bokar in en timme och använder så mycket av den tiden som 

behövs. Jag kommer att spela in intervjun samtidigt som jag antecknar. Sedan kommer jag att 

transkribera det du sagt och föra in delar av det i mitt examensarbete. Det som spelas in 

kommer att raderas efter att mitt examensarbete är färdigställt. September 2019 raderas alla 

inspelningar. Jag kommer att läsa litteratur för att se vad som är forskat inom detta sedan 

tidigare och när allt material är insamlat sammanställer jag det i ett examensarbete som 

kommer att sändas till Luleå tekniska universitet.   

  

Vad händer med det jag säger?   

Det du säger kommer behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. Alla personer som 

deltar kommer få andra namn, detta för att minska risken att de som läser arbetet ska veta vem 

som sagt vad. Både ort och skola kommer att få andra namn är ordinarie.   
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Hur får jag information om resultatet av studien?  

Du får ett exemplar av examensarbetet sänt till dig efter att det är klart. Någon gång under 

hösten 2019.   

Deltagandet är frivilligt   

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.  

Ansvariga för studien   

Ansvarig för studien är Maria Lycksell Bjurèn 070–2019289   

 Samtycke till att delta i studien  

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.   

☐Jag samtycker till att delta i studien Studera på vuxenutbildningen   

  

Plats och datum  Underskrift  

  

  

  

  

 


