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ABSTRACT 
 

Examensarbetet berör den bild som Dagens Nyheter publicerade den 21 juni 2006 gällande 

Komvux och om skolan som en elitenhet. Åsikten är att unga med fullvärdiga betyg vandrar 

från gymnasium till Komvux, i uppsåt att höja betygen. På så sätt hoppas de att bli antagna till 

de mer attraktiva utbildningarna såsom jurist kandidatutbildning och läkarutbildning. För att 

verifiera eller dementera våra frågeställningar, har vi analyserat texter både kvantitativt och 

kvalitativt samt som vi gjort empirisk undersökning i form av intervjuer, vilket skall återge 

den sanna bilden av Komvux (Gamlebyskolan) i Varberg. Materialet som vi har använt oss av 

är bland annat rapporter från både skolverket och utbildningsdepartementet. För att erhålla en 

teoretisk förklaring på våra frågeställningar, har vi använt oss av sociologiskt skrivna verk, 

författade av Ulrich Beck och Pierre Bourdieu. Utifrån resultatet kan vi dementera den bild 

som DN presenterade, då merparten av eleverna på Gamlebyskolan läste nya ämnen. Komvux 

är för den breda massan som planerar att läsa på universitet och högskolor, men dock inom de 

mindre prestigefyllda utbildningarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Elit, Komvux, Massan, Pierre Bourdieu.  
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1 INLEDNING. 
När vi skulle välja uppsatsämne till examensarbetet, fastnade vi för den mediala bilden som 

målas upp gällande Komvux. I media framställs denna skolform som en fristående atoll med 

möjligheten att ge ungdomar med fullständiga gymnasiebetyg, tillfälle att läsa upp sina betyg 

för vidare studier. Med andra ord likställs Komvux i viss mån med ett snabbtåg för de elever 

som behöver högre betyg för att komma in på de mer populära och prestigefyllda 

utbildningarna. I flera tidningsartiklar kan man finna uttalanden om att man skall försöka 

minimera de ungas övergång från Komvux till de mer populärare högre studierna.  

 

En ny lag som skall träda i kraft år 2010 innebär att unga elever som har godkända betyg från 

gymnasiet, som väljer att läsa upp sina betyg på Komvux, inte ska ha förtur till högskola eller 

universitet. Detta innebär vidare att Komvuxeleverna skall få konkurrera mellan varandra för 

att komma in på de platser som blir över då de elever utan Komvux komplettering skall få 

förtur. Elever som därmed har kompletta betyg från gymnasiet, skall därmed premieras för sin 

studiegång.  

 

Den ovanstående bilden eller uppfattningen som finns i samhället, går ut på att de ungdomar 

som läser på Komvux, gör det endast för att läsa upp sina betyg. I media väljer man att belysa 

de ungdomar som tar snabbtåget efter studenten, då man menar att dessa elever endast går på 

Komvux för att öka sina chanser för att komma vidare. Anledningen till att vi har valt att 

skriva om Gamlebyskolan i Varberg, är för att se om denna mediala bild stämmer överens 

med verkligheten. Den myt som media förmedlar i samhället, fascinerar oss båda, då vi själva 

har kommit att ta snabbtåget från Komvux till Högskolan i Halmstad. Som blivande lärare i 

samhällskunskap och historia, hoppas vi få en bättre bild av de ungas studiesituation och de 

samhälleliga krav som tycks föreligga dem. Som pedagoger vill vi därför knyta an detta arbete 

till vår kommande profession. 

1.1 Författarnas Noteringar. 
Inför denna uppsats har vi valt att skriva arbetet gemensamt då det underlättar att diskutera 

och resonera kring de utsagor som görs för framställandet. Samarbetet underlättar även den 

språkliga aspekten i arbetet, då vårt sätt att skriva varierar något. Vi vill samtidigt passa på att 

tacka Gamlebyskolan i Varberg för deras hjälp och goda råd gällande informationssökande. 

Vårt stora tack går också till de lärare som har underlättat i elevkontakten.  
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1.2 Bakgrund 
Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) i Varberg har genomgått ett par radikala 

förändringar genom de två senaste decennierna. Under 90-talets mitt hade Komvux en bred 

intagning av elever mycket på grund av att kommunen var skyldig att erbjuda grundläggande 

vuxenutbildning till vuxna som inte har grundskolekompetens. Den skulle motsvara den 

nioåriga obligatoriska grundskolan där man läste upp de fyra kärnämnen: svenska (svenska 

som andraspråk), engelska, matematik och samhällskunskap, samt att ge kunskaper som utgör 

en grund för samhällslivet, yrkeslivet eller för fortsatta studier. Kunskapslyftet som startades 

1997 blev en annan viktig del av den utbildning som Komvux bedrev. Samtidigt som detta var 

en gymnasial utbildning, var det även en arbetsmarknadspolitisk åtgärd (AMS). Detta innebar 

att personer med fast tjänst, erbjöds att läsa in sitt tredje gymnasieår samtidigt som 

arbetsförmedlingen täckte upp den vakanta platsen. Detta gjordes för att den arbetssökande 

skulle erbjudas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. De elever som läste detta 

program fick själv välja studietakt, det vill säga att man kunde läsa på två eller fyra terminer 

om man så ville. 

 

I början av året 2000 beslutade den dåvarande regeringen om att börja avveckla 

kunskapslyftet, då man beräknade att sökande till kunskapslyftet skulle avta de närmsta åren. 

En ny skolform togs fram, vilket ledde till att skolledningen på Gamlebyskolan införde ett 

nytt system för de studerande redan samma år. Det nya systemet innebar att eleverna kunde 

välja de ämnen som de behöver för att söka sig vidare till universitet och högskolor, 

nackdelen med detta system var att kurserna komprimerades från två terminer för att kunna 

läsas på en termin. Detta gjorde att studietakten på kursen ökade och blev mycket tuffare. I 

och med att de enskilda ämnena införandes så började skolledning på Gamlebyskolan i 

Varberg att successivt ta bort det gamla klassystemet. Detta innebar att klasserna såsom 

humanistisk samhäll och naturteknisk kom att tas bort helt.  

  

Idag (2007) är Gamlebyskolan en språngbräda till universitet och högskolor runt om i landet. 

Alla kurser läses på en termin, lektionstillfällena är igenomsnitt en till två gånger per vecka 

och då oftast i två timmars pass, läs- och arbetstempot är därmed per automatik högre än 

tidigare, vilket gör att självstudier är ett måste. Regeringen har under det senare året kommit 

med en proposition på hur den kommunala vuxenutbildningen bör struktureras.  
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Detta hör samman med den samhällsdebatt som föreligger (Dagens Nyheter 21 juni, 2006) 

vilket innebär att elever som har tillräckligt höga betyg från sin nationella gymnasieutbildning 

bör erhålla förtur till högskolor och universitet. Komvux:s roll som en trampolin till högre 

studier har under de senaste årtiondena kommit att vara mål för samhällsdebatten. Runt om i 

samhället har röster höjts om hur orättvist det är att unga elever lämnar gymnasiet för att 

direkt gå till Komvux för att läsa upp sina redan godkända betyg, endast för att öka sina 

chanser att komma in på universitet eller högskolor.  

 

Enligt Leif Pagrotsky (f.d. utbildningsminister) har reglerna för konkurrenskomplettering 

förändrats, anledningen till detta är att ge de elever som studerar på gymnasiet en tydlig signal 

om att studieresultatet/arbetsinsatsen som de gör under sina gymnasieår är avgörande, det vill 

säga att om man anstränger sig och erhåller goda kunskaper i ämnena, så gynnar de eleven 

inför sina vidare studier på universitet eller högskolan1. Han menar vidare att de som väljer att 

komplettera sina redan godkända gymnasiebetyg på Komvux eller någon annan instans, bör 

inte längre ha förtur till universitet och högskolor.       

 

Var fjärde nybörjarstudent har konkurrenskompletterat i dag. På de mest attraktiva 

utbildningarna, som till exempel läkarprogrammet, är dock andelen klart högre. Tre 

fjärdedelar av alla med högsta gymnasiebetyg (20,0 poäng) har konkurrenskompletterat.2    

 

Regeringen lämnade över en proposition3 till riksdagen den 27 mars 2007. Denna proposition 

innehöll bland annat förslag om förändringar gällande de regler som finns för att få tillträde 

till högre utbildning.          

 

”Ändringarna innebär bl.a. att reglerna för grundläggande behörighet blir likvärdiga för alla sökande oavsett 

skolform. Godkända betyg i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik 

skall krävas för att uppfylla kraven på rundläggande behörighet. Universitet och högskolor får större frihet att 

själva bestämma vilka urvalsgrunder som skall tillämpas vid tillträde till högskoleutbildning som påbörjas på 

grundnivå och vänder sig till nybörjare. Urvalsgruppen för sökande med resultat från högskoleprovet i 

kombination med arbetslivserfarenhet tas bort. Sökande kan få meritpoäng för betyg i fördjupningskurser i språk 

och matematik samt för betyg i gymnasiekurser som är relevanta för avsedd högskoleutbildning.”4 

 

                                                 
1
 Utbildningsdepartementet, 2007-02-23. Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning.  

2
 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=554071 

3
 Regeringens proposition. 2006. Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet.Prop.2006/07:107 

4
 Ibid. Sid 1. 
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En av de saker som har kritiserats när det gäller förändringen av konkurrenskompletteringen, 

är att den kan slå ut de studerande från arbetarklassen. Men det som forskarna Allan Svensson 

och Bo Nielsen, som är aktiva vid Göteborgs universitet har kommit fram till i sin rapport är 

att det är femton gånger fler studenter till högutbildade föräldrar än studenter till lägre 

utbildade föräldrar som kompletterar upp sina betyg. Detta trots att gymnasieskolan skall 

förbereda deras elever inför högre studier, så har det visats sig att de finns brister när det 

gäller till exempel förmågan att analysera och problematisera. Men det har också visat sig att 

elever som har sökt sig till högskolan har haft brister i det svenska språket, men även de 

matematiska förkunskaperna och övriga språkkunskaper finns det stora brister i. Varannan 

lärare på högskolan ansåg att de som studerar idag är sämre förberedda än för 5-10 år sedan.5  

 

Ambitionen idag är att 50 procent av en årskull ska ha påbörjat högskolestudier före 25 års ålder. En sådan 

övergång från elituniversitet till högskoleutbildning för halva befolkningen innebär givetvis stora förändringar. I 

de mindre prestigefulla utbildningarna studerar många fler idag än för 10-15 år sedan. Självklart innebär detta att 

studerandegrupperna blir mer heterogena i sina förkunskaper än tidigare.6 

 

1.3 Syfte och Frågeställningar. 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på om synen rörande Komvux huvudsakligen 

som en elit7 enhet stämmer, vilket innebär att elever väljer att läsa upp betyg som redan är väl 

godkända. Eller om Komvux huvudsakligen är ett såkallat gymnasialt fjärde år för de unga 

elever som är lågpresterande8 inom skolan, såsom det beskrivs i artikeln från Dagens Nyheter 

21 juni, 2006. Förekommer dessa målgrupper på Gamlebyskolan och i så fall läser eleverna 

för att komplittera befintlig gymnasieutbildning med nya ämnen, för att sedermera söka in till 

högskola eller universitet. Våra frågeställningar är; 

 

- Stämmer den mediala bilden av Komvux, såsom den framställs i artikeln från Dagens 

Nyheter den 21 juni 2006? 

- I vilken utsträckning läser eleverna (Gamlebyskolan i Varberg) upp godkända betyg, 

för att på så sätt sedermera söka till attraktiva, högre utbildningar på högskola eller 

universitet?  

                                                 
5
 http://www.skolverket.se/sb/d/204/a/5057;jsessionid=80512D073B49A8971658A5343FA99B95 

6
Ibid. 

7
 Med Elit menar vi högpresterande elever som har erhållit högre betyg än Godkänt på ett nationellt 

gymnasieprogram och som läser på Komvux för att erhålla högre betyg i samma ämnen. Med andra ord ett VG 

till ett MVG.  
8
 Elever som har presterat icke godkänt eller godkänt inom ämnena på de nationella gymnasieprogrammen.  
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- Hur kan sådana studiestrategier se ut? 

 

För att erhålla en helhetsbild av Komvux (1968 – 2007) presenteras en historisk överblick 

över skolans utbildningsform samt de olika inriktningar som finns, detta för att lättare kunna 

besvara våra frågeställningar samt som det genererar en väsentlig röd tråd för både läsare och 

skribenter.   

 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar i denna uppsats kommer vi att kartlägga 

och belysa den utvecklingsprocess som Komvux har genomgått. Därefter kommer vi att 

presentera vilka elever som läser på Gamlebyskolan, detta med hjälp av djupgående intervjuer 

med fyra studenter och med övrig datainsamling. För att få en klarare bild över vilka personer 

som läser på Komvux (rent traditionellt), så kommer det att presenteras en överblick över 

Komvux historia. Med hjälp av detta kommer vi att kunna verifiera eller dementera våra 

frågeställningar gällande Gamlebyskolan.       

 

1.4 Disponering och Avgränsning 
I inledningen av denna uppsats presenterar vi uppsatsens forskningsområde samt som det ger 

läsaren en inblick i den problematik som finns rörande Komvux och den bild som finns inom 

media rörande dess utbildningsform. Inledningen leder sedermera läsaren till skribenternas 

syfte och frågeställningar. Under dessa kapitel preciserar vi vad det är som vi vill undersöka 

och vilka frågor det är som vi önskar få svar på. För att erhålla en korrekt och översiktlig bild 

av Komvux, har vi valt att i början av uppsatsen göra en kronologisk presentation. Denna 

historiska skildring är viktig för att man skall förstå den utvecklingsprocess som har ägt rum 

gällande denna skolform. I metoddelen kommer vi att presentera det valda tillvägagångssättet, 

som vi har kommit att använda då vi bedriver vår undersökning. I denna del lyfter vi även 

fram andra tillvägagångssätt, för –och nackdelar, som kan användas för undersökningar likt 

denna. Under punkten Materialredovisning redovisar vi det material som vi har kommit att 

använda oss av. Material som används kommer bland annat från Skolverket, media och 

utredningar/utvärderingar av Komvux som utbildningsenhet. Annan information som varit 

väsentlig är bland annat de intervjuer som gjorts med elever samt de studerandes betyg från 

Gamlebyskolan. Med hjälp av betygen har vi kunnat se om eleverna på skolan, har valt att 

läsa upp tidigare icke godkända ämnen eller om de har valt att komplettera sina utbildningar 

med nya ämnen.   
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Vår nästa punkt är en presentation av de två teoretikerna och de teorier som de har kommit att 

författa. Denna punkt bearbetas på ett mycket utförligt vis, då det är av stor vikt att förstå den 

förklaringsmodell som teorierna ger oss. Teorierna kommer att sammanfogas med det 

undersökta resultatet, i resultatredovisningen, men främst i uppsatsens analysdel.  
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2 Utbildningar i Komvux:s regi. 
Under kapitel 2.1 kommer vi först att redovisa vilka inriktningar som finns under Komvux:s 

regi, när kurserna tillkom och vilka de var ämnade för. Under kapitel 3 kommer vi beskriva 

och bearbeta Komvux:s historik från dess grundande 1968 framtill 2000-talet. I kapitel 6 

presenterar vi vilket elevklientel det idag är som är inskrivna på Gamlebyskolan i Varberg. 

Under denna del presenterar vi även vilka ämnen man läser och vilka det är som är mest 

populära. En djupare presentation och undersökning görs även då vi belyser på vilket sätt 

individerna studerar.  

 

Studerar man för att läsa upp sina tidigare godkända eller icke godkända betyg. Eller läser 

eleverna helt nya ämnen som tidigare inte har funnits i deras studieplan. Vidare görs en 

undersökning om de har fullgoda betyg inom internationellt gymnasieprogram samt vilken 

åldersdemografi de tillhör. Denna del är vida intressant då det inom dagens media finns viss 

kritik gällande det allt yngre elevklientelet som läser under denna skolform. Därefter kommer 

vi under 6.2 att redovisa de intervjuer som vi har gjort med fyra elever på Gamlebyskolan. I 

en djupare analys kopplas sedermera deras studiesituation till den politiska opinion och de 

teorier som vi har valt att använda för framställandet av uppsatsen.   

 

2.1 De olika utbildningsdelarna som finns i Komvux:s regi. 
Under denna punkt kommer vi att beskriva vilka utbildningsdelar som finns i Komvux, det 

vill säga grundläggande vuxenutbildning (Grundvux), gymnasial vuxenutbildning, särvux, 

påbyggnadsutbildningar, kompletterande utbildningar samt svenska för invandrare (SFI). Vi 

kommer vidare att beskriva vilka dessa är ämnade för samt kortfattat om dess historik och 

dess betydelse. 

2.1.1 Grundläggande vuxenutbildning 
1977 uppstod Grundvux vars enda syfte var att ge lågutbildade invandrare och svenskar en 

möjlighet att utbilda sig.  Den utbildning som erbjöds motsvarande grundskolans årskurser 1-

6. och skulle ge dessa individer en grundläggande läs-, räkne- och skrivfärdighet. Den 

reformen som antogs 1992 innebar att 1977 års skolform slogs ihop med den resterande 

nioåriga obligatoriska grundskolan, det vill säga grundskolans årskurser 7-9, vilket innebar att 

denna skolreform införlivades i sin helhet i Komvux.  

 

 



12 
 

Detta innebar att eleven kunde läsa upp de ämnen som han/hon behövde för att sedan fortsätta 

på den gymnasiala utbildningen inom Komvux. Oftast läste eleven upp samtliga ämnena (till 

exempel svenska, matematik, engelska, historia, samhällskunskap, religion, naturkunskap 

med mera) för att bygga upp sina kunskaper (även om de inte behövde det) för att kvalificera 

sig inför högre studier. 

 

 ”I och med att grundläggande vuxenutbildning fördes in i Komvux betonades också att vuxenutbildningen skulle 

vara mer flexibel och rymmas i en organisation där studier motsvarande i princip år 1 till 12 skulle kunna 

bedrivas”9. 

2.1.2 Gymnasial vuxenutbildning 
I slutet av 70-talet kom en rapport som hade granskat den gymnasiala vuxenutbildningen, 

rapportens innehåll ledde till att regeringen 1991 lade fram en kunskapsproposition för att 

förändra Komvux som koncept. Denna proposition ledde till att den gymnasiala delen av 

Komvux och gymnasieskolan slöts samman i form av en gemensam läroplan och således av 

gemensamma kursplaner. Några av de förändringar som gjordes var:     

 

”Möjligheten att höja ett gymnasiebetyg genom prövning i Komvux, s.k. konkurrenskomplettering, infördes 1997 

medan möjligheten till prövning under pågående gymnasiestudier togs bort. Företräde till gymnasial 

vuxenutbildning skall från och med år 2003 ges den som har kort utbildning i en angiven 

prioriteringsordning”10. 

 

Meningen var att de individer som hade en kort utbildning eller som var lågutbildade skulle 

ha företräde till Komvux. Väl där skulle studievägledarna upprätta en individuell studieplan 

för att hjälpa dem att fullfölja sina studier som de en gång hade påbörjat. De individer som 

tänkte läsa på Komvux, kunde även komplittera och höja sina betyg så att de fick behörighet 

till kommande yrken eller universitet/högskolor, men även bara för att höja sin kompetens 

inom sitt nuvarande yrke. 

 

 

 

                                                 
9
 Skolverket. 2004. Vuxenutbildning – kunskapsläge och Skolverkets roll. Dnr 00-2004:2206. 

10
 Ibid. 
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2.1.3 Särvux 
1970 öppnade Landstingen upp olika vuxenutbildningar som gav personer med 

utvecklingsstörning och andra handikapp möjligheten att studera, vid den här tidpunkten var 

det bara i ett försöksstadium som var kopplad till omsorgsverksamheten. 11 år senare beslöts 

det att vuxenutbildningen för personer med utvecklingsstörning skulle bedrivas i landstingets 

regi. 1996 flyttade man över ansvaret för särvuxutbildningen, från landstingen till 

kommunerna. Utbildningen hade då utvecklats ytterligare och omfattade då ”… 

träningsskole-, grundsärskole- och gymnasial nivå”11 för vuxna med utvecklingsstörning. 

2.1.4 Påbyggnadsutbildningar 
Under 1990-talets andra hälft tillkom det ytterligare andra utbildningsenheter till Komvux, 

dessa utbildningsenheter kallades för Påbyggnadsutbildningar och var ett resultat av att 

utbildningsplatserna inom de nationella programmen inte räckte till, således förflyttades dessa 

överblivna kurser vidare till bland annat Komvux och ” 1995 fastställde Skolverket en 

ramkursplan för påbyggnadsutbildningar”12.  

 

Syftet med denna utbildningsform var att de vuxna skulle kunna förbättra/förnya sina 

kunskaper inom sitt yrke eller att helt bryta upp och utbilda sig inom ett helt nytt yrke, 

utbildningstiden kunde variera allt från ett halvår till ett år beroende på vilket yrke som man 

valde att läsa.       

2.1.5 SFI 
Redan på 60-talet infördes speciella utbildningar som var inriktade på de individer som 

arbetsinvandrade till Sverige, utbildningens syfte var att utbilda invandrarna i det svenska 

språket. För att få så många som möjligt att gå utbildningen, beslutade regeringen om ”…  att 

införa avgiftsfri försöksundervisning i svenska för invandrare”13.  

 

Sedan dess har SFI reformerats ett antal gånger (ca 1 gång per decennium) och 1991 

reformerades utbildningen till den utformning som finns idag. Reformen innebar att 

kommunen fick huvudansvaret för hela SFI utbildningen och att reglerna angående ”… 

detaljreglering av hur undervisningen skulle bedrivas …”14 luckrades upp. 

 
 

                                                 
11

 Skolverket. 2004. Vuxenutbildning – kunskapsläge och Skolverkets roll. Dnr 00-2004:2206. 
12

Ibid.  
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
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2.1.6 Sammanfattning. 
Under 60-talet infördes SFI (Svenska För Invandrare), då det under denna period var en stor 

arbetsmarknadsinvandring till den svenska industrin. Syftet med SFI var att de nya arbetarna 

skulle erbjudas utbildning inom det svenska språket för att klara av att arbeta i Sverige, vilket 

skulle underlätta deras socialisering och assimilering in i det svenska samhället.  

 

Grundvux kom att grundas i slutet av 70-talet. Tanken var att de individerna med lägre 

utbildning skulle erbjudas möjlighet att läsa upp grundskolans sex första år, detta för att 

förbättra dessa individers matematiska förmåga samt läs- och skrivkunskaper. Under de 

senare åren har man kommit att reformera denna utbildningsform, vilket innebär att de 

numera inkluderar de nio åren som är obligatoriska.  

 

Gymnasieutbildningen på Komvux tillkom också under slutet av 70-talet och likt Grundvux 

har den kommit att reformeras under de årtiondena. Tanken med den gymnasiala 

vuxenutbildningen var att individer med kort utbildning, skulle kunna läsa på Komvux för att 

komplittera eller höja sina betyg, så att de fick/får kompetens inom deras nuvarande yrke eller 

för att få möjlighet till ett annat yrke. Individerna gavs även behörighet till de högre 

läroinstanserna såsom högskola eller universitet.   

 

Ansvaret för Särvux åligger kommunerna och är en del i Komvux:s maskineri. Detta har 

möjliggjort att individer med utvecklingsstörning erbjuds möjlighet att studera på grund- och 

gymnasial nivå. Under tillkomsten av Särvux (1970) låg ansvaret hos Landstingen, där det var 

knutet till omsorgsverksamheten.  

 

Under 90-talet kom man att införa de så kallade Påbyggnadsutbildningarna på Komvux, vars 

syfte var att individer skulle kunna förbättra och erhålla spetskompetens inom sitt nuvarande 

yrke. Denna utbildning gav även individen möjligheten att prova på ett annat yrke, för att se 

om detta passade han/henne.   
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3 KOMVUX:S HISTORIK. 
Sverige har en gedigen tradition av vuxenutbildningar. Den första vuxenutbildningen i drevs i 

regi av folkhögskolan (1868), men även andra bedrev utbildningar i form av studiecirklar. 

Studiecirklarna bedrevs oftast av de stora organisationer som fanns under denna tid. Det var 

bland annat Arbetarrörelsen och Nykterhetsrörelsen, det vanligaste förfarandet att erhålla en 

studentexamen, var via brevkurser eller att de vuxna eleverna fick gå tillsammans med 

ungdomar för att läsa in en gymnasiekompetens. I slutet av 1930 bildades fortbildning för 

vuxna i Stockholm –Aftonskola-. Denna bedrevs utifrån ett centraliserat styre (staten). Under 

40- och 50-talet började Folkbildningsförbunden, Medborgarskolan, Folkuniversitetet och 

Tjänstemännens Bildningsverksamhet att bedriva kurser, så att vuxna skulle kunna 

komplittera sin gymnasieutbildning och då gavs de möjlighet med hjälp av så kallade 

Kvällsgymnasier, detta då flertalet av de studerande var arbetsföra under dagarna. 

 

På 60-talet kom lagförslag på hur den moderna vuxenutbildningen skulle utformas. Det som 

för ordnades var att kurser eller utbildningar som återfanns i grundskolan och på gymnasiet 

skulle komma att ingå i Komvux. 1968 inrättades den kommunala vuxenutbildningen, 

utbildningsreformen skulle komma att ge de som studerade, en utbildning som motsvarande 

ovan nämnda grund -och eller gymnasieskola. ”Den kompetensgivande vuxenutbildningen 

skulle främja framstegstakten i svensk ekonomi och förse arbetsmarknaden med väl utbildad 

arbetskraft”.15  

 

Lokaler, material och lärare kom att delas med ungdomsskolan, det vill säga från grund- och 

gymnasieskolans resursförråd. Likt tidigare vuxenutbildningsform skulle även denna komma 

att bedrivas under kvällstid. Under denna tidsperiod av Komvux kommande utveckling kom 

man att satsa på de elever som bedömdes vara de mest studiemotiverade och resursstarka. 

 

Under 1970-talet kom dock detta att ändras. Tack vare LO och TCO:s engagemang ändrades 

Komvux:s policy, vilket innebar att man fokuserade på att fylla platserna på 

utbildningsenheten med de elever som hade minst förutsättning för vidareutbildning.  

 

 

 

                                                 
15

 Jacobson, B. 1994. Kommunal vuxenutbildning 1965 – 1984, från ungdomsskolanknuten till vuxenanpassad 

Komvux. Repocentralen HSC. Uppsala. Sid. 16. 
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Syftet med detta var att ge dessa elever en möjlighet till fortbildning inom andra yrken samt 

till vidare studiemöjligheter. I slutet av 70-talet ändrade man även om den tidigare 

kvällsundervisningen, för att istället bedrivas under dagarna. Den tidigare 

kvällsundervisningen hade varit en förutsättning för att inte arbetsproduktionen skulle minska. 

För att motivera fler individer till fortbildning, lagstadgade man rättigheten om arbetsuppehåll 

för studier. För att inkomstbortfallet inte skull drabba den enskilda individen, infördes ”… ett 

särskilt vuxenstudiestöd…”16.  

 
I slutet av 70-talet kom man även att införa en ny utbildningsform inom Komvux ramar. 

Denna utbildningsform kallades för Grundläggande Vuxenutbildning. Denna var ämnad för 

de individer som inte hade tillräckliga kunskaper i läsning, skrivning och matematik vilket 

sedermera skulle ge dem tillträde till högre studier. Komvux hade samma läroplan (Lgy och 

Lgr) och var knutna till både den gymnasiala utbildningen och till grundskolan. Problemet 

som uppstod med samma läroplaner var att de förändringar som skedde på grundskolan och 

på gymnasiet, drabbade även Komvux.  

 

För att Komvux skulle få en mer rättvis grund att stå på så ålades SÖ (Skolöverstyrelsen) att 

göra en mer grundlig utredning rörande dess skolform. ”Det visade sig emellertid att 

förändringarna i Komvux behövde göras mera omfattande, något som kom till uttryck i SÖ:s 

förslag till Linje- och ämneskonstruktion inom Komvux.”17 Några av de förslag som gjordes 

var att man skulle ta hänsyn till de vuxnas livs- och yrkeserfarenheter, samt att de individer 

som studerade på Komvux skulle ha möjlighet att påverka sin studiegång och inte följa 

gymnasieskolans utbud slaviskt. Detta skulle innebära att man inte var tvungna att välja linjer, 

utan att man kunde enstaka kurser om man så önskade. 

 

I början av 80-talet kom den dåvarande regeringen att införa en ny läroplan för Komvux 

(Lvux 82), som bland annat innehöll riktlinjer för den grundläggande vuxenutbildningen, men 

även för gymnasieskolan. Denna skulle klassificeras som kompetenshöjande. Den nya 

läroplanen innehöll även en ny kursplan vilket hade kommit att utformas av SÖ. 

  

                                                 
16

 Jacobson, B. 1994. Kommunal vuxenutbildning 1965 – 1984, från ungdomsskolanknuten till vuxenanpassad 

Komvux. Repocentralen HSC. Uppsala. Sid. 74. 
17

 Ibid. Sid. 74ff. 
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I denna kursplan fastslogs två viktiga delar. Den ena delen var den så kallade 

grundutbildningen (GrundVux) samt en fördjupningsdel vilket skulle ge eleverna 

gymnasiekompetens.  

 

”För grundläggande vuxenutbildning, särvux, SFI och påbyggnadsutbildningar finns delvis 

särskilda kursplaner. Systemen har dock ’lappats och lagats’ under 90-talet och är inte 

enhetligt. De olikheter som finns mellan olika delar av vuxenutbildningen vad gäller 

utformning av kursplaner och betygssystem vilar inte på analys och slutsatser.”18 

 

I början av 1997 kom Komvux att förändras då stor del av Kunskapslyftet lades på denna 

skolform. Kunskapslyftet som var en stor nationell satsning innebar likt tidigare att 

utbildningsnivån skulle höjas i landet. Grundtanken var att det skulle bli en standardisering av 

gymnasieutbildning bland befolkningen. Merparten av alla linjer på gymnasieskolan hade 

fram till 90-talet varit tvååriga. Detta kom dock att ändras om så att linjerna blev treåriga.  

 

” Det formella utbildningssystemet skapar grunden för det livslånga lärandet och ger grundläggande färdigheter, 

men utbildningssystemet har också en viktig uppgift att bevaka och sträva efter jämlikhet och allas deltagande i 

det livslånga lärandet. Det finns indikationer på att de klyftor som grundläggs i tidiga skolår hela tiden ökar 

genom utbildningssystemet och även i de delar som ligger utanför det formella systemet .--- Växande 

kunskapsklyftor skapar ett behov av breda satsningar på vuxnas lärande, och den formella vuxenutbildningen 

och särskilda investeringar som Kunskapslyftet spelar nyckelroller i det livslånga lärandet”19 

 

Den nya utformningen av kunskapssatsningen innebar att vuxna skulle erbjudas möjlighet att 

läsa in treårig gymnasieutbildning, då merparten av dessa individer hade erhållit en tvåårig 

gymnasieutbildning sedan tidigare. Den bakomliggande orsaken till att utbilda befolkningen -

från regeringssida- var att utbilda den stora skara individer som befann sig i arbetslöshet.  

 

”Utbildning för att erhålla den treåriga gymnasiekompetensen erbjöds härmed till alla, men 

främst till arbetslösa, i syfte att ge möjligheter till nya jobb eller högskolebehörighet för att 

arbetslösheten skulle minska”20.  

 

                                                 
18

 Skolverket. 2000. Med vuxenutbildning i fokus. Dnr 2000:2528. Sid 33. 
19

 Ibid. Sid 30. 
20

 https://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/65/1/2004_Larcenter.pdf 
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Från dess att kunskapslyftet startades 1997 och fram till dess att det avslutades 2002 kom 

antagningarna till Komvux att öka dramatiskt över hela landet. ”Kunskapslyftet ledde till en 

ökning av gymnasiala Komvux med 58 procent”  21.  

 

Fler och fler individer valde att utbilda sig då det sågs som en möjlighet att bredda sina 

kunskaper samt att det även var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, för att sysselsätta den 

arbetslösa22. De individer som hade arbete och valde att bygga vidare på sin tvååriga 

gymnasieutbildning, hade laglig rätt att begära tjänsteledigt under ett kalenderår för att 

studera. Detta fyllde två funktioner, dels gav det de arbetssökande en möjlighet att fylla de 

platser som de studerande lämnade bakom sig, dels gav de en möjlighet för de annars 

arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, vilket i förhoppning kunde leda till en 

vidareanställning. ”Kunskapslyftet var också en viktig del i regeringens strävan att ansluta sig till 

idéerna om livslångt lärande. Detta begrepp hade vid denna tidpunkt fått stort genomslag i den 

internationella debatten, och så även i Sverige”.23  

 

Som tidigare beskrivits var regeringens mål med kunskapslyftet en process i det livslånga 

lärandet. ”Sysselsättningspropositionen föregicks av tillväxtpropositionen, där regeringen 

beskrev utbildningspolitikens centrala betydelse för att stärka tillväxten, öka sysselsättningen, 

minska klyftorna och trygga välfärden…”24. Kunskapslyftet verkade som ett 

undervisningspaket då det hade flera olika syften och inte endast utbildningsmässiga. Utöver 

den själva kunskapsmässiga delen skulle man även implementera ”... arbetsmarknads- och 

utbildningspolitiska mål som mot tillväxt-, fördelnings- och jämställdhetsmål”25. 

 

År 2002 kom Kunskapslyftet att avvecklas och utredningarna kunde påvisa att det hade 

kommit att få ett gynnsamt resultat. Merparten av dem som hade kommit att vara inskrivna i 

den kommunala vuxenutbildningen och under Kunskapslyftets nationella genomförande, hade 

varit kvinnor, vars önskan var att vidareutbilda sig och komma ut på arbetsmarknaden.26  

 

                                                 
21

 Skolverket. 2004. Vuxenutbildning – kunskapsläge och Skolverkets roll. Dnr 00-2004:2206. 
22

 Skolverket. 2007. Redovisning av uppdrag om omfattningen, innehåll och form för kommunal 

vuxenutbildning hösten 2006. Dnr2004:499. Sid. 3. 
23

 Ibid. 
24

 Skolverket. 2004. Vuxenutbildning – kunskapsläge och Skolverkets roll. Dnr 00-2004:2206. 
25

 Ibid. 
26

 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2004A01_BR_18_UF0104TEXT.pdf  
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Under dess avveckling kom således även det moderna Komvux att återigen omformas utefter 

de riktlinjer som gjorde sig påminda i samhället. Under 1994 kom den nya läroplanen att 

utformas för både grundskolan och gymnasieskolan. Då den nya läroplanen implementerades 

i skolväsendet, lagstadgades att Kommunerna i Sverige ålades att erbjuda vuxna individer en 

fullgod utbildning för de som inte hade grundskolekompetens. Det påbyggnadsår av 

gymnasial karaktär som vuxenutbildningen erbjöd, innebar att eleverna kunde välja att läsa en 

helt ny linje eller att välja de kurser som den saknade kompetens i.  

 

Under år 1999 kom man att inför det nya studiesystemet vilket innebar att eleverna kunde 

sätta samman sin egen utbildning utefter Enskilda Ämnes modell. Grundtanken med detta var 

att vuxenutbildningen skulle förbereda elever för vidare studier på universitet och högskola. 

 

Kurserna som tidigare hade varit under flera terminer komprimerades nu ner för att anpassas 

till kortare men effektivare studietid. Detta medförde bland annat att det tidigare klassystemet 

kom att tas bort successivt, för att lämna plats åt den stora skara elever som önskade läsa upp, 

eller utöka sina studiepoäng för vidare antagning.  

 

Då kunskapslyftet togs bort från den kommunala vuxenutbildningen 2002, med anledning av 

en allt bättre och starkare arbetsmarknad kom därmed studiemodellen Enskilda ämnen att vara 

den främsta utbildningsformen, då man fann en viss önskan från dels den äldre generationen, 

men dels även från den yngre befolkningen, att studera vidare på högskolor och universitet. 

 

I en rapport som genomfördes av SCB (Statistiska Central Byrå) under början av 2000-talet, 

vars syfte var att belysa varför man valde att studera på Komvux samt om det fanns någon 

skillnad mellan olika ålderskategorier. Det som undersökningen kunde påvisa var att elever i 

åldrarna 18 – 24 år, gjorde detta för att höja sina gymnasiebetyg –och eller för att komplittera 

en icke fullgod gymnasieutbildning. Man fann även en skillnad mellan män och kvinnor, där 

kvinnor studerade för att läsa upp sina gymnasiebetyg, medan männen valde att läsa med 

motiveringen att de behövde komplittera tidigare icke godkända betyg.  

 

Eleverna i åldrarna 25 – 39 fann man hade en annan anledning. De önskade komplittera sin 

gymnasieutbildning för att kunna erbjudas möjlighet för vidare studier. Den äldre studerande 

generationen av elever, motiverade sin studiegång med att förbättra sina språkliga kunskaper 

– svenska, engelska, franska, spanska med mera- samt att förbättra datorkunskapen.  



20 
 

Detta gjordes med hjälp av Datorkörkortet vilket var en kommunal satsning för att anpassa 

arbetsverksamma individer till det allt mer digitaliserade samhället. En annan drivande faktor 

som man fann hos de äldre studerande var att de studerade för sin egna personliga utveckling 

och för att förbättra och utöka sina sociala relationer.27  

 

Då man avvecklade Kunskapslyftet 2002 kom Komvux som lärosäte i utbildningssystemet att gå 

miste om en del av den dignitet som man tidigare haft. Från regeringens sida kom man dock att 

proklamera att vuxenutbildningen fortfarande var en viktig del för det livslånga lärandet.  

 

”Den fastställda målsättningen för vuxnas lärande innebär att alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina 

kunskaper och utveckla sina kompetenser i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, 

ekonomisk tillväxt, sysselsättning samt en rättvis fördelning. Lärandet skall inte begränsas till ungdomsåren och 

några avgränsade perioder under yrkeslivet. Det skall vara möjligt att Studera i olika åldrar och vid skilda 

livssituationer”.28 

 

I vidare utvärderingar och undersökningar som gjordes kring kunskapslyftet, visade det sig att 

cirka 65 % av samtliga elever som hade ingått i denna utbildningsform mellan 97-02, var 

kvinnor, där medelåldern var 32 år. De flesta av dessa kvinnor hade tidigare endast haft en 

tvåårig gymnasieutbildning. Kunskapslyftet erbjöd dem det tredje gymnasiala året för vidare 

behörighet. Under de två första åren som Kunskapslyftet bedrevs, valde var fjärde elev att 

vidareutbilda sig för högre utbildning eller för att erhålla spetskompetens. ”Den satsning på 

vuxenutbildning som gjorts i och med Kunskapslyftet (se nedan) har haft stor betydelse för 

rekrytering av arbetskraft inom skola-, vård och omsorgssektorn…”.29 

 

I andra utvärderingar som har gjorts av Skolverket, har eleverna delgivit sina tankar och 

känslor rörande deras tid på Komvux. De kände att de har fått en ” … ökad social kompetens, 

personligt ansvarstagande, ökat intresse för det livslånga lärandet och att delaktigheten i 

samhället har utvecklats. Kunskapslyftet har för individer lett till nya intressen och insikter 

och upplevelse att de har tagit revansch på tidigare skolgång, vilket givit en inre 

tillfredsställelse”.30 

 

 

                                                 
27
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 Skolverket. 2004. Vuxenutbildning – kunskapsläge och Skolverkets roll. Dnr 00-2004:2206. 
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3.1.1 Sammanfattning. 
År 1968 kom man att inrätta Komvux, vars syfte var att ge eleverna en utbildning som 

motsvarade grund- eller gymnasienivå. Den bakomliggande orsaken var att utbildningsnivån i 

landet inte motsvarande den industriella moderniseringen som Sverige hade kommit att stå 

inför. Med hjälp av Komvux skulle man få en mer kompetent arbetskraft och därmed i sin tur 

stärka den inhemska ekonomin. Den högre kompetensen skulle medföra att företagen skulle 

vidareutvecklas och att arbetarna var förberedda för denna förändring. För de individer som 

var villiga att lämna sina arbeten under dagarna, för att vidareutbilda sig, kom staten att införa 

ett studiestöd för att kompensera den uteblivna inkomsten från arbetet.  

 

I början av 1997 kom Komvux att återigen att förändras då man i stor skala kom att satsa på 

det så kallade Kunskapslyftet som var en del av det kommande slagordet det livslånga 

lärandet. Kunskapslyftet var en nationell satsning, vilket likt tidigare, vars syfte var att höja 

den svenska utbildningsnivån, så att samtliga individer skulle få en treårig 

gymnasieutbildning. Detta föranledde att antalet platser ökade på Komvux med 58 %. Det 

fanns flera olika anledningar till varför man valde att genomföra denna satsning i landet. Dels 

hade antalet sökande till Komvux kommit att minska under denna period, men den främsta 

anledningen var dels att Sverige befann sig i en massarbetslöshet. För att hantera denna 

situation och för att stimulera den arbetslösa massan samt förbereda dem och göra dem 

attraktiva marknadsmässigt, valde man att vidareutbilda eller låta dem utbilda sig inom något 

nytt yrke. 

 

År 2002 kom man att avveckla Kunskapslyftet då det inte längre fanns ett akut behov av att 

placera individer inom vidareutbildningar, vilket därmed innebar att antalet sökande till 

platserna på Komvux minskades. Utredningen som gjordes på regeringens begäran, visade att 

resultatet av denna nationella satsning hade varit positivt och att flertalet av de som hade 

kommit att studera var kvinnor runt medelåldern.  

 

För att skapa en större valmöjlighet gällande sin studiesituation kom man några år innan 

Kunskapslyftets avvecklande att införa en ny modell som kallades enskilda ämnen (EÄ). 

Detta var ett bland annat ett sätt från Komvux sida att fylla bortfallet som uppstod då 

Kunskapslyftet började bli mindre attraktivt. EÄ-modellens tanke var att det skulle vara 

snabbt och effektivt att studera. Individerna skulle erhålla kompetens inom de ämnen de 

behövde för att komma vidare till högskola eller universitet. 
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4 METOD. 

Under Metod- och Urval kommer vi att beskriva det vetenskapliga tillvägagångssättet som vi 

har valt för detta examensarbete. Under punkten Materialredovisning beskriver vi det primära 

materialet som vi har valt att använda oss av för framställandet av detta arbete. Under 

Intervjumetod beskriver vi det vetenskapliga förhållningssättet gällande våra intervjuer, för att 

sedan (Intervjuprocedur) beskriva hur vi har gått tillväga för att genomföra intervjuerna.  

 

4.1 Metod- och Urval 
Utgångspunkten som vi har valt är ett så kallat hermeneutiskt tillvägagångssätt vilket innebär 

att vi försöker att få svar på våra frågor genom att tolka texterna och de intervjuer som vi 

ämnar göra. Vidare innebär detta en: ”… metodlära för tolkning av meningsfulla fenomen och 

att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar” 31. Vi har även kommit att 

använda oss av en hypotetisk-deduktiv metod för att kunna få en vidare mening med texterna. 

De texter som vi har kommit att använda oss av, är mål för denna tolkning, då vi använder 

dem för att kunna se samhällsutvecklingen på Komvux.  

 

”Vi försöker förklara omvärlden, i vilken också våra medmänniskor ingår, genom att hitta generella principer 

eller lagar. Detta görs genom att vi ’gissar’ oss till hur det ser ut därute (genom teorier och antaganden), och 

prövar eller testar våra gissningar (hypoteser eller implikationer) i speciellt arrangerade betingelser och 

omständigheter (t.ex. experiment)”.32 

 

Utöver de kvalitativa textgenomgången och intervjuerna, har vi även kommit att genomföra 

en kvantitativ studie. Denna studie bestod av genomgång och kategorisering av de elever som 

går på Gamlebyskolan, i form av tidigare betyg, ålder, kön, lästa kurser med mera. Detta 

kommer att presenteras i diagram och tabellform i uppsatsens resultatdel. 

 

Däremot valde vi att inte göra en enkätundersökning (kvantitativ studie), rörande elevernas 

studiesituation. Då vi anser att en sådan studie endast hade gett oss en ytlig bas att arbeta 

vidare på samt att den djupa förståelsen gått förlorad33. En hermeneutisk studie ger oss 

möjligheten för tolkningar, speciellt misstankens hermeneutik34 och med misstankens 

hermeneutik menas att vi tolkar intervjupersonernas svar som icke fullständiga.  
                                                 
31

 Gilje N., Grime H. 2004: Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Bokförlaget Daidalos, Göteborg. Sid. 177.  
32

 Backman J, 1998. Rapporter och Uppsatser. Studentlitteratur, Lund. Sid. 23. 
33

 Trost J, 1997: Kvalitativa Intervjuer. Studentlitteratur, Lund. Sid. 16. 
34

 Gilje N., Grime H. 2004: Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Bokförlaget Daidalos, Göteborg. Sid. 244 ff. 



23 
 

Den kvalitativa intervjuprocessen ger oss berättelser om hur intervjupersonerna tolkar och 

uppfattar världen till de frågor som vi ställer dem. De svar som de till en början ger oss är 

oftast inte fullgoda för att skribenterna skall lyckas att tolka deras svar. Med hjälp av 

följdfrågor kan man försöka leda in intervjupersonerna på vidare resonemang som annars 

kanske kan tyckas vara känsliga. Misstankens hermeneutik innebär således att de som 

intervjuar, antar att ett svar oftast kan byggas vidare samt att vi gör egna tolkningar, därmed 

är det inte sagt att vi utesluter barmhärtighetsprincipen35.  

 

Då vi gör en resultatredovisning använder vi oss återigen av den hermeneutiska cirkeln. 

Vilket innebär ett samband mellan helhet och delar. Tolkningar bygger alltid på andra 

tolkningar, det vill säga vi tolkar en annan individs tolkningar och därmed får vi delarna som 

skapar en helhet. Vidare kommer intervjuerna transkriberas i sin helhet då de kommer spelas 

in på band. De mest nödvändiga delarna kommer sedermera att användas för att förtydliga 

resultatet i uppsatsen. Anledningen till att det sker en fullständig transkribering, är för att de 

intervjuade individernas åsikter och kommenterar gällande deras studiesituation inte skall 

komma att präglas negativt av vårt syfte eller mål med uppsatsen. Det negativa i en situation 

som den vi skall granska är att vi omedvetet/medvetet låter vår förförståelse påverka det vi 

vill se och därmed resultatet. Enligt Hans-Georg Gadamers filosofi kan vi inte tolka 

verkligheten för att vi inte känner till den, utan vi gör en tolkning med hjälp av 

förförståelsen36.  

4.2 Materialredovisning.  
Mycket av det materialet som vi har använt oss av i framställandet av examensarbetet har 

gjorts av rapporter från Skolverket37,38,39. En del av dessa rapporter har varit utvärderande för 

olika projekt som har kommit att genomföras inom Komvux. Men många av rapporterna 

innehåller olika förslag (på regeringsnivå40,41), om hur vuxenutbildningen skall utformas och 

ändras gällande tillträde till högre utbildning. Rapporterna lyfter fram hur vuxenutbildningen 

skall se ut i framtiden och vilket innehåll det är som skall premieras.42  
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 Skolverket. 2004. Vuxenutbildning – Kunskapsläge och skolverkets roll. Dnr 00-2004:2206. 
38

 Skolverket. 2000. Med vuxenutbildning i fokus. Dnr 2000:2528. 
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 Skolverket. 2007. Redovisning av uppdrag om omfattningen, innehåll och form för kommunal 

vuxenutbildning hösten 2006. Dnr 2004:499 
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 Regeringens proposition. 2006. Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet.Prop.2006/07:107 
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 Utbildningsdepartementet, 2007-02-23. Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning. 
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 Vuxenutbildning- Kunskapsläge och Skolverkets Roll.SOU 2004-08-30. 
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Vissa av de rapporter som vi har valt, innehåller även förslag på hur sökandekriterierna från 

vuxenutbildningen till Högskola och universitet skall se ut. Dessa är intressanta i det syftet att 

det tenderar till att ge författarna en referens om hur utvecklingen av vuxenutbildningen 

kommer att se ut. Dessa debatter och diskussioner är något som vi även har kommit att finna i 

tidningsartiklar. 

 

För att beskriva den historiska utvecklingen av den kommunala vuxenutbildningen har vi 

använt oss av Bertil Jacobson som har författat boken Kommunal Vuxenutbildning 1965 – 

1984. I denna bok beskriver han hur skolformen har kommit till och hur den har kommit att 

utformas under åren. Denna bok är en viktig informationskälla då vi applicerar och förklarar 

dess utveckling, med hjälp av våra teorier.  

 

4.3 Intervjumetod 
För att få en djupare förståelse för ovanstående problematik har vi kommit att genomföra 

ostrukturerade intervjuer med fyra stycken elever. För att kunna erhålla en större förståelse 

samt kunna genomföra professionella intervjuer, har vi kommit att använda oss av tre 

författare. Tim May har bland annat skrivit boken Samhällsvetenskaplig forskning43 som har 

kommit att vara en viktig del för tillvägagångssätt gällande intervjuerna, men även för 

uppsatsens upplägg som helhet.  

 

Likaså har boken Examensarbetet i lärarutbildningen varit ett viktigt verktyg för procedur 

och tillvägagångssätt44. Vid valet av intervjumetod har Jan Trosts bok Kvalitativa Intervjuer45 

varit ett viktigt komplement.  

 

Steinar Kvale som författat boken Den kvalitativa forskningsintervjun46 har sedermera varit 

ovärderlig för hur vi har kommit att strukturera intervjuerna och hur vi systematiskt har 

kommit att tolka resultatet. Anledningen till varför vi valde denna ostrukturerade 

intervjuform, är för vi under tidigare uppsatser har märkt att intervjuobjekten pratar mer fritt 

och på så sätt öppnar sig mer, då de får vidareutveckla sina tankar.  
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För att inte den röda tråden skulle tappas bort under intervjuns fortskridande, kom vi att ha 

punkter som berörde det väsentliga47. Intervjuer genomfördes på morgonen den 15 november 

2007 och har bandats med deltagarnas medgivande samt att de har transkriberats i sin helhet. 

 

Som tidigare beskrivits har Kvale och Trost kommit att ge oss en arbetsmetod eller verktyg 

gällande den intervjuform som vi har valt. De fem författarna Nils Gilje, Harald Grimen, 

Dagfinn Follesdal, Lars Walloe och Jon Elster har dock gett oss en metod för framställandet 

av uppsatsen som helhet. De två författarna Gilje och Grimen har författat boken 

Samhällsvetenskaplig förutsättning48. I denna återfinns flera tillvägagångssätt och 

samhällsvetenskapliga arbetsmetoder för att undersöka fenomen i samhället. Likaså har det 

eminenta verket Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi49 författat av de forskarna 

Follesdal, Walloe och Elster kommit att vara en viktig del för att erhålla djupare insikt i 

samhällsvetenskaplig forskning och metodlära. 

4.3.1 Intervjuprocedur 
På Gamlebyskolan i Varberg har vi några GateKeepers. Våra chanser till access är goda på 

grund av att vi tidigare har varit elever och haft merparten av lärarna i undervisningen, samt 

att vi har varit lärarvikarier på skolan. Detta innebär att med vår kännedom och personliga 

anknytning till lärarna, ökar vår chans till tillgång.  

 

Därmed har vi erhållit access till en den värld vilket vi ämnar studera. De ämneslärare som 

agerar som GateKeepers kommer att fungera som våra Insiders, men även som förmedlare till 

deras elever. Rekryteringen inför elevintervjuerna sker genom att vi låter en av våra Insiders 

välja ut de elever som denna anser representera den typiska Komvuxeleven. Att låta Insidern 

välja intervjuobjekt, kan vara en risk för uppsatsens framställande.  

Läraren kan då medvetet, eller omedvetet styra uppsatsens innehåll, då den samme väljer 

elever med karakteristiskt habitus med mera. Denna problematik är vi väl införstådda med, 

men vi anser att denna risk är värd att ta, då lärarna på Komvux idag inte har den djupa elev-

lärarkontakt som fanns då eleverna läste klassvis.  
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Idag läser eleverna enskilda ämnen på en termin och tillbringar betydligt mindre tid på skolan, 

än vad man gjorde tidigare. Då klasskonferenserna togs bort, så försvann därmed även 

lärarnas inblick i elevernas liv och leverne. Anledningen till att vi inte valde att intervjua 

lärarna var på grund av den personliga anknytning som vi har till skolan och dess personal. Vi 

önskade få granska Gamlebyskolan på ett objektivt sätt och inte bli färgade av tidigare 

erfarenheter. För att det inte skall komma att uppstå en situation där intervjuobjekten känner 

sig pressade eller förnärmade, gör vi en så kallad ostrukturerad intervjuform. Detta innebär att 

vi har vissa huvudteman som vi kommer att öppet diskutera. Det genererar förhoppningsvis 

till att det blir en lugn och avspänd situation, då denna intervjuform är en öppen dialog, 

individer emellan.50  

 

Intervjun är ämnad att utgöra ett viktigt underlag i själva texten och den kommer därmed att 

transkriberas i sin helhet, där viktiga uttalanden lyfts fram för att vi och läsaren eventuellt 

skall kunna förstå den komplexitet som leder till att elever väljer att läsa på Komvux, utifrån 

tidigare erfarenheter såsom tidigare skolgång, livssituation med mera (habitus). Den 

information som tillhandahålls från ledningen på skolan, där personuppgifter och kursval 

finns representerade, kan i vissa fall anses känsliga (dock offentliga handlingar), kommer att 

hanteras med varsamhet, då etik och moral är av stor vikt. Enligt Steiner Kvales kapitel om 

Etiska frågor i Intervjuundersökningar51, kommer vi att ha en strikt anonymitet och 

konfidentiell hantering av det material som skapas då intervjuerna har transkriberats. Det vill 

säga att vi kommer att använda oss av fiktiva elevnamn. Detta för att kunna garantera deras 

anonymitet. Detta kommer inte att påverka materialet i sig, utan resultatet kommer bli det 

samma. 
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5 TEORI. 

Under detta kapitel har vi valt att lyfta Ulrich Becks teori och tankar om det moderna 

utbildningssystemets funktionalitet. I sin bok Risksamhället redogör han för hur utbildning 

och arbetslöshet präglar studietillvaron för individerna i samhället. Det vi har funnit är att 

detta är väl applicerbart på det som vi ämnar undersöka och för att styrka denna teori 

ytterligare, använder vi oss även av Pierre Bourdieu, som i sin bok beskriver den moderna 

skolan. I denna redogör han för hur skolan i det moderna samhället har kommit att ändras då 

skolan idag skall vara en skola för alla individer oavsett habitus och socialt- och kulturellt 

kapital. Vidare använder han sig av flera intervjuer och fallstudier för att påvisa samhällets 

krav på en högutbildad massa. 

5.1 Tidigare Forskning 
Trots den massmediala bilden av Komvux som finns, har vi inte funnit några avhandlingar 

som styrker medias påstående. Däremot har Skolverket gjort ett antal rapporter om Komvux, 

rörande vilka som läser under denna skolform. Det man då intresserat sig för är den 

könsmässiga och åldermässiga fördelningen av eleverna, men framförallt varför man har valt 

att läsa. Dock har vi funnit en av de få böcker som finns rörande Komvux och dess historisk 

och det är Bertil Jacobsons bok Kommunal Vuxenutbildning 1965 – 1984.  

 

Vi har kommit att använda oss av den tyska sociologen Ulrich Becks (född 1944) bok 

Risksamhället- På väg mot en annan modernitet samt den franska sociologen Pierre 

Bourdieus bok The Weight Of The World – Social Suffering In Contemporary Society. Beck 

har under de senare årtiondena varit en av de mest framträdande sociologerna i västvärlden, 

tillsammans med Bourdieu. Dessa två har främst kommit att intressera sig för det moderna 

samhällets uppkomst, vilket inkluderar individualisering och globalisering som de främsta 

gemensamma nämnarna.  

 

Beck har under de senare åren engagerat sig och varit verksam i statsbildningen och 

moderniseringen av de fria staterna. Hans arbete har under de senaste åren genomsyrat och 

belyst den europeiska politikens förskjutande gällande den legislativa makten. Som han 

beskriver det har gränsen mellan det politiska och icke politiska kommit att tunnas ut då 

välfärdstaten och demokratin tolkas och omtolkas i den moderna staten.  
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Ulrich Beck fick sin sociologiprofessorsbefattning vid Ludwig Maximilian-Universitetet i 

Münster (1979) samt som han sedermera kom att bli anställd vid universitetet vid Bamberg 

(1981). Idag är han verksam vid Universitetet i München där han utöver sin professorstitel, är 

prefekt för sociologiinstitutionen (1992) samt som han har en professur vid London School of 

Economics –LSE- (Storbritannien).52  

 

Pierre Bourdieu (1930 – 2002) var en fransk sociolog som har en mycket betydande roll inom 

den sociologiska vetenskapen53. Han har skrivit flertalet avhandlingar och böcker rörande 

individers interagerande med varandra. Bourdieu har främst kommit att beskriva samhället, 

staten och individerna inom den samma, utifrån socialt- och kulturellt kapital, habitus54 och 

andra signifikanta sociologiska nämnare.  

 

Många av hans avhandlingar och böcker har översättas till flera olika språk och är en erkänd 

sociologiprofessor på den internationella arenan. 1982 kom Bourdieu att erhålla 

sociologiprofessuren vid Collége de France. Vilket innebar att han blev en av de ansvariga för 

dessa studier i Frankrike. Han kom även sedermera att bli ansvarig för sociologistudierna vid 

Ècole des Hautes Ètudes en Sciences Sociales. Detta universitet och fakultet betecknas som 

en av de stora elitskolorna inom Europa55. Idag betraktas hans arbete inom det sociologiska 

fältet som banbrytande.   

 

De två ovan nämnda sociologerna kommer att vara en ovärderlig del för framställandet av 

detta arbete. Med hjälp av utvalda teorier från deras studier kommer vi att förklara den 

utveckling som vi har funnit på den kommunala vuxenutbildningen. Utöver den utveckling 

som vi beskriver och som vi sedermera tolkar utefter valda teorier kommer att sättas i en 

större kontext, då vi även väljer att belysa vilket elevklientel det är som läser samt varför de 

väljer att läsa inom denna skolform.  
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5.2 Teoretisk applicering 
Ovanstående nämnda teoretiker kommer, likt tidigare inlägg, att utgöra en viktig del av denna 

uppsats. Med hjälp av de förklaringsmodeller som de två sociologerna presenterar för sina 

läsare (och för oss som tolkar de), kan man finna en förklaringsmodell för den studiesituation 

som finns att finna på Komvux. De två teoretikerna och de två teorierna som de presenterar, 

kommer att appliceras i uppsatsens analysdel. Dock kommer teorierna även att knytas till 

resultatredovisningen då vi selektivt använder deras förklaringsmodeller (såsom vi tolkar 

dem), som en del av den röda tråden. Men det är främst i analysdelen som vi väver samman 

resultatet med de valda teorierna.  

 

Anledningen till att vi har valt denna struktur, är för att först ge våra läsare en klarare bild av 

Komvux som institution, både i dess tidiga skede, men även såsom det har kommit att 

utformas idag. Sedermera bearbetas resultatet med hjälp av teorierna, detta för att kunna 

presentera en förklaring gällande den studerande massan och kravet på vidareutbildning. 

 

5.3 Ulrich Beck. 
I sin bok påvisar Ulrich Beck att arbetslösheten radikalt har kommit att förändra 

utbildningssystemet. Utbildningar som tidigare gav elever tillträde till arbetsmarknaden, kom 

att urholkas då marknaden blev mättad. Det som då gjordes var att man ändrade om 

beteckningen och namnet på flertalet inriktningar, men inte dess innehåll. Många elever är 

medvetna om detta under utbildningens gång eller blir snart varse om det efter utbildningens 

avslutande. Ungdomar väljer då oftast en kompletterande utbildning för att undvika 

arbetslösheten.56  

 

Den kompletterande utbildningen får dock inte vara för lång eller kostsam då eleverna annars 

ser det som slöseri med tid, då de vill komma ut på arbetsmarknaden. Skolorna idag har i flera 

avseenden kommit att bli förvaringsplatser som inte längre fyller sin uppgift att kvalificera 

människor inför arbetslivet. Då skolan som institution inte kan garantera eleverna en plats på 

arbetsmarknaden förlorar den därmed sin auktoritet som arbetsförberedande. Beck beskriver 

utbildningssystemet idag som en:  
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”… spöktågsstation där tågen inte längre går enligt tidtabellen. Ändå sker allting enligt gamla invanda mönster. 

Dem som vill resa någonstans – och vem vill väl stanna hemma när det är detsamma som att inte ha någon 

framtid – måste köa till någon av biljettluckorna där det delas ut biljetter till tåg som för det mesta ändå är 

överfulla eller inte längre går i den angivna riktningen. I biljettluckan står utbildningstjänstemännen och delar, 

som om ingenting hade förändrats, med stora byråkratiska åthävor ut biljetter till Ingestans. De håller den kö av 

människor som bildas framför dem i schack med ett hotfullt >> Utan biljett kommer ni aldrig på tåget! >> Och 

det värsta är att de har rätt…!”57   

 

Efter avslutade studier är individen beredd att ta allehanda arbeten ”… för att komma in på 

arbetsmarknaden” 58. Detta görs i förhoppning om att så småningom få det arbete som de är 

utbildade till och således kunna få betalt för den tid som de har lagt ner på sin utbildning.  

Denna förhoppning kan leda till att individerna återigen söker sig till högre utbildning för att 

förbättra sina möjligheter om att förverkliga sig på arbetsmarknaden.59 

 

5.4 Pierre Bourdieu     
I sin bok The Weight of The World- Social Suffering In Contemporary Society, belyser 

Bourdieu bland annat det moderna utbildningssystemet och hur det drastiskt har kommit att 

omformas under de senaste femtio åren. Det som han belyser är det franska 

utbildningsväsendet, men det går att applicera på det svenska, då det följer en mycket snarlik 

modell. Under 50-talet fanns det en uppdelning i samhället mellan de elever som var ämnade 

att läsa vidare för högre studier, medan det stora flertalet eller den stora massan kom att bli så 

kallade förvärvsarbetare. Det fanns inget socialt eller samhälleligt krav att alla individer skulle 

erhålla högre studier.60 

 

De faktorer som Bourdieu använder sig är just det habitus (alltså det sociala- och kulturella 

bagage/historia som vi bär med oss och som formar oss, dels i den offentliga, dels även på 

den privata arenan). Bourdieu menar att individer som tillhör den så kallade arbetarklassen 

idag har ett socialt krav att bryta det tidigare mönster som har funnits. Individerna skall 

förverkliga sig och lyckas att bli något i samhället. På dessa elever är oftast kraven hemifrån 

också större än vad det är för de elever som klassiskt kan benämnas som barn till 

akademiker61.   
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Att misslyckas med sina studier är för arbetareleverna en stigmatisering av att tillhöra en 

lägre hierarki i samhället. Det som Bourdieu dock påvisar är att när den stora massan skall 

läsa inom högre studier, går det sämre för de elever som inte har en familjehistoria med 

klassiska akademiker.  

 

I grundskolan får oftast samtliga elever ett starkt stöd och hjälp för att lyckas med sin 

skolgång. De elever som har det problematiskt i skolan får extra stöd och läraren ger oftast 

stark och positiv motivering.  

 

Då merparten av eleverna sedermera påbörjar en högre utbildning, såsom gymnasiet, 

förändras oftast detta stöd och eleverna förväntas ta mer ansvar för sina egna studier och att 

planera sin studiegång. I en undersökning kunde Bourdieu påvisa att det stora flertalet av alla 

elever som gick från grundskola till gymnasium (fransk motsvarighet inom 

utbildningsväsendet), fick sämre betyg, mot vad de hade haft tidigare62. De som fick sämre 

betyg var de elever som generellt sett hade en bakgrund som barn till icke akademiker.  

 

Det stöd och den trygghet som eleverna kände på grundskolan, där lärarna framstod som 

positiva förebilder, förändras då eleverna började på gymnasiet. Skolgången blev istället ytlig 

och opersonlig63. Bourdieu menar att den nya skolformen som vi kan bevittna i Europa är den, 

där den stora massan förväntas erhålla en högre utbildning. Kraven på samtliga individer är 

därmed stor, men absolut störst på de elever som har en annan bakgrund en den studerandeelit 

som historiskt sett har funnits tidigare. Han benämner det som en spiral, där oavsett om den 

stora massan utbildar sig och erhåller godkända resultat från gymnasiet, så kommer de ändå 

att hamna i en lägre hierarki då de får sina betyg eller diplom, då de generellt är sämre än den 

skaran elever som har studievana i det så kallade Habitus:et. Det som beskrivs är att 

samhällseliten och att de högre karriärmöjligheterna fortfarande är ämnade för dessa elever. 

 

Om eleverna sedermera påbörjar en utbildning inom en ännu högre utbildning, såsom inom 

högskola eller universitet, kommer antagningarna till de högre utbildningarna att företrädas av 

de elever som har mer studievana samt att de elever som har denna studievana kommer även 

att få bättre betyg och bättre omdömen än de elever som inte har studievana inom det socio- 

och kulturella kapitalet. 

                                                 
62

 Bourdieu P, 1999. The Weight Of The World- Social Suffering In Contemporary Society. Sid. 441 – 442. 
63

 Ibid. Sid. 444. 



32 
 

Bourdieu menar att eleverna, lärarna och undervisningsfakulteten är medveten om denna 

problematik. Vilket leder till att många elever tappar intresset för skolan då deras habitus och 

kulturella arv, såsom var de bor, vilken skola de går i, har betydelse för den samhälleliga 

hierarkin. För att den stora massan av studerande skall lyckas med sin skolgång, tvingas 

skolorna att sänka sina krav på vad som anses som godkänt och icke godkänt (detta har bland 

annat kommit att speciellt ske inom språk, matematik och samhällsämnen)64. Den individuella 

driften och kravet på att lyckas i samhället är dock stark och eleverna utbildar sig ändå, trots 

att de högre karriärmöjligheterna till stor del är reserverad för studerandeeliten.  

 

”After an extended school career, which often entails considerable sacrifice, the most culturally disadvantaged 

run the risk of ending up with a devalued degree. If, as is more likely, they fail, they are relegated to what is 

undoubtedly a stigmatizing and total exclusion even more absolute than in the past. The exclusion is more 

disgraceful in the sense that they seem to have ‘had their chance’ and because social identity tends more and 

more to be defined by the school system. And it is more absolute because a growing number of positions in the 

job market are customarily reserved for, and are in fact held by, ever growing numbers of degree-holders”65 
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6 RESULTATET. 
 Under detta kapitel kommer vi att redovisa det material som vi har funnit i den undersökning 

som vi har kommit att genomföra på Gamlebyskolan i Varberg. Under kapitel 6.1 klargör vi 

vilka som har gått/går på Komvux. Under kapitel 6.1.1. kommer vi att statistiskt redogöra för 

den undersökning som endast berör Gamlebyskolan i Varberg och den redovisas med hjälp av 

diagram och tabeller. 6.2 som är det sista kapitlet i resultatdelen behandlar de intervjuer som 

vi genomförde med utvalda studenter på Gamlebyskolan.   

6.1 VILKA GÅR PÅ KOMVUX? 
På grund av den satsning som staten gjorde 1997 med Kunskapslyftet, har tillgängligheten 

rörande utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen ökat. Genom distanskurser 

samt att de är få lektionstillfällen som bedrivs då eleverna läser på heltid, har lett till att 

individerna lättare kan kombinera sitt arbete med studierna, då man inte behöver tillbringa 

merparten av tiden på skolan.  

 

” I många kommuner är verksamheten vid lärcentra orienterat mot högskolestudier och 

vuxenutbildningen framhålls också som en viktig rekryteringsbas för vidare studier”.66   

 

År 2003 visade en utredning från Skolverket att 40 % av alla 21-åriga individer hade studerat 

vid den kommunala vuxenutbildningen. Det som även visade sig, var att var fjärde elev som 

läste på Komvux under början på 2000-talet, var inskriven på Högskola eller universitet under 

2003. Det som man kan utläsa från Skolverkets rapport är att mängden Komvuxelever som 

söker in till högre studier, har kommit att minska. Mellan 95 – 96 var det cirka 33 % som gick 

från Komvux till högre utbildning. År 2000 – 2001 hade denna siffra kommit att öka till 52 % 

(vilket också är den högsta siffran under 2000-talet). Under 2002 – 2003 kom det dock att få 

en annan vändning, då det nu var 48 % som gick från Komvux till Högskola eller 

universitet67. 

 

Den kommunala vuxenutbildningen i Varberg har cirka 400 elever, varav den största delen 

går den gymnasiala utbildningen (225 elever), där eleverna läser för att höja upp sina betyg 

eller för att komplittera med nya ämnen. Mellan åren 2000 – 2007 har man märkt en ökning 

bland andelen unga elever.  
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Sedan kunskapslyftet har det varit mest kvinnor inom de olika kurserna på Komvux. Enligt 

rektorn för Komvux i Varberg, fungerar skolan som en språngbräda för vidare studier på 

Universitet eller Högskolor i landet.   

 

6.1.1 Gamlebyskolan 
Gamlebyskolan i Varberg (som är en Komvux-enhet) har ett brett utbud av 

utbildningar/kurser, det vill säga de bedriver utbildning från mellanstadie- till gymnasienivå, 

men de har även SFI och SÄRVUX. På Komvux kan man sätta samman sin egen utbildning 

och anpassa studietillfällena utefter eget schema. Detta innebär att de elever som inte kan läsa 

vissa dagar eller dagtid, kan man anpassa det till en flexibel studiegång. Enligt CLL (Centrum 

för Livslångt Lärande68) och riktlinjerna för Komvux så kan man läsa upp sina betyg, 

komplittera eller läsa nya ämnen för vidare studier. Kriterierna för att få studera på Komvux 

är att man skall ha fyllt 20 år ”…eller ha en slutförd utbildning på ett nationellt 

gymnasieprogram, eller likvärdig utbildning.”69. Det utbudet som finns på skolan, när det 

gäller gymnasialutbildning är både stort och brett. Totalt finns det 43 stycken kurser som 

eleverna kan välja att läsa. De flesta kurser som finns är A- och B kurser, förutom när det 

gäller matematik som finns som E-kurs.   

 

Den 15 november 2007 kom vi att besöka Gamlebyskolan i Varberg, detta gjorde vi för att 

erhålla studerandelistor över samtliga individer som läser den gymnasiala utbildningen samt 

intervjua fyra stycken elever som läser denna utbildning. Syftet med studerandelistorna är att 

se vilken åldersgrupp det är som förekommer mest frekvent med mera. Totalt är det 225 

elever som är inskrivna på den gymnasiala utbildningen. Nedanstående diagram (se diagram 

1.) visar antalet män (70st), respektive kvinnor (155st) som studerar gymnasialt. Diagram 2 

illustrerar hur många från respektive decennium som läser på Komvux.  

 

Av de äldre kvinnorna som är födda mellan 30 – 50-talet (12st), läser de ett ämne under en 

termin. De 21 kvinnorna som är födda under 60-talet läser i genomsnitt fyra stycken ämnen. 

33 stycken kvinnor är födda under 70-talet och dessa läser i samma utsträckning som de 

kvinnor som är födda under 60-talet, det vill säga cirka fyra ämnen per termin.  
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Det är 88 stycken kvinnor som är födda under 80-talet och dessa läser i genomsnitt fem 

stycken ämnen i genomsnitt. En av de studerande kvinnorna är född under 90-talet och hon 

läser fyra stycken ämnen. Hennes skolgång på Komvux är ett samarbete med den ordinarie 

gymnasieskolan och den eftergymnasiala.  

 

Det finns 4 stycken män som är födda mellan 30 – 50-talet. De läser likt kvinnorna i denna 

ålderskategori, endast ett ämne per termin. Fem män är födda under 60-talet och de läser i 

genomsnitt två ämnen per termin. 12 stycken män är födda under 70-talet och de läser i 

genomsnitt två ämnen per termin. Det är 49 män som är födda under 1980 och de läser cirka 

fyra ämnen per termin. Som man kan se i Diagram 2 är majoriteten av de inskrivna eleverna 

födda under 80-talet. Vi benämner dem som de unga eleverna. 

          
Diagram 1                                     Diagram 2 

För att erhålla en större förståelse för den utveckling som har kommit att ske på Komvux, får 

man titta till de förutsättningar eller de krav som eleverna har på samhället eller på skola. 

Komvux har ändrats och det har kommit att ändras utefter den situation som råder i samhället. 

För att förstå förändringen på denna skolform, krävs det därmed att man intervjuar elever och 

försöker tolka deras studieförhoppningar, utifrån det habitus som de bär med sig från tidigare 

utbildningar.  

 

I diagram 3 på nästa sida visas de 10 mest populära ämnena på Komvux (enligt de listor som 

vi har erhållit). Det man kan finna är att Samhällskunskap (46st.), Datakörkort (45st.), 

Matematik B (44st.), A (41st.) och C (30st.), tillhör de kurser som har flest elever.  
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Det som man bland annat kan påvisa från listorna, är att 80-talisterna är en starkt 

representerad grupp inom dessa ämnen. 80-talisterna finns även att återfinna inom de andra 

ämnena i diagrammet, men är inte lika dominanta inom dessa ämnen som i de tidigare 

angivna. Inom de andra ämnena är det mest 60- och 70-talisterna.  

 
Diagram 3 

Av den erhållna information som delgivits oss från CLL, kom vi att bearbeta samtliga elevers 

(225st.) tidigare betyg, när de sökte in till Komvux. I diagram 4 på nästa sida kommer vi att 

redovisa vårt resultat gällande betygshistoriken. Då vi redovisar resultatet har vi kommit att 

benämna det enligt tre olika kategorier (Fullständiga betyg, Icke Fullständiga betyg och 

Ofullständig Information).  Med begreppet fullständiga betyg, definierar vi de elever som har 

ett fullständigt slutbetyg från en nationell gymnasieutbildning. Under den andra kategorin icke 

fullständiga betyg har vi kommit att placera de elever som av någon anledning inte har 

kommit att uppnå Godkänt i ett eller flera ämnen. De har därmed inte fullständigt slutbetyg 

från gymnasial utbildning.  

 

Den tredje och sista kategorin Ofullständig information, har vi kommit att placera de elever 

som inte har redovisat sina tidigare betyg, då de sökte till Komvux. Fem av de elever som 

tillhör denna kategori, är inskrivna på den ordinarie gymnasieskolan, men läser ändå vissa av 

sina kurser på Gamlebyskolan. Detta trots att samma kurser finns att välja på gymnasieskolan. 

Anledningen till att dessa fem elever väljer att läsa på Komvux, har vi inte kunnat få någon 

information om.  
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Denna sista kategori innehåller de individer med utländsk bakgrund, som har kommit att göra 

sina studier i sitt hemland, men i många av fallen har dessa betygsdokument kommit att 

utebli. Inom kategorin finns även de individer som inte har kommit att läsa på gymnasial nivå, 

utan de har endast grundskoleutbildning. I många fall har elever inte brytt sig om att skicka in 

sina betyg, då de redan finns registrerade i den nationella databasen för skolbetyg (denna 

databas har vi dock inte tillträde till).  

 
Diagram 4 

I en närmare studie gällande elevernas val av ämne/ämnen, har vi valt att presentera detta 

utifrån fyra olika kategorier: Läser nya ämnen, Läser upp ett G-betyg, Läser upp ett IG-betyg 

och Ofullständig information. Den första kategorin beskriver antalet elever som endast läser 

nya ämnen på den gymnasiala nivån, vilket innebär att de läser ämnen som inte fanns i deras 

tidigare utbildning. Den andra kategorin visar antalet elever som läser upp ett redan 

fullvärdigt gymnasiebetyg (godkänt eller mer inom samtliga kurser). Den tredje kategorin 

visar de antal elever som läser upp ett icke godkänt betyg, till ett godkänt eller mer. I den 

fjärde kategorin finns de elever representerade som vi inte har kommit att få tillgång till (se 

ovanstående diagram och förklaring).    

 
Diagram 5 
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6.1.2 Sammanfattning 
När man söker till den gymnasiala utbildningen på Gamlebyskolan kan man välja på ett stort 

antal kurser, allt från A-kurser till E-kurser. Eleverna kan anpassa sin egen studietakt, detta 

med hjälp av det individuella schemat. Detta innebär att de kan välja en allt mer intensiv 

studiegång eller en mer flexibel. De kriterier som ställs på en individ som söker till Komvux, 

är att de har fyllt 20 år eller skall ha en slutförd gymnasieutbildning.  

 

Den undersökning som vi gjorde visade att av de 225 elever som idag är inskrivna på 

Komvux i Varberg, så är det 155 stycken kvinnor och 70 stycken män. Det visade sig även att 

de individer som är födda under 80-talet är en starkt överrepresenterad grupp bland de 

studerande (136st av 225st). De kärnämnen som har flest inskrivna elever är Samhällskunskap 

A och Matematik A-B. Vidare studie påvisade att 95 stycken elever läser nya ämnen, 75 

stycken läser upp redan Godkända betyg samt att 40 stycken läser upp Icke Godkända betyg. 

Resterande av de 15 stycken individerna har vi dessvärre ingen vidare information om, då 

CLL inte har någon information rörande deras tidigare skolgång.  

 

Av dessa 225 stycken elever hade 76 stycken av dem, ett slutbetyg från en nationell 

gymnasieutbildning. 134 stycken elever hade ett icke fullständigt gymnasiebetyg (med andra 

ord så hade de inte godkänt i ett eller flera ämnen). Den sista 15 eleverna klassificerar vi likt 

tidigare som Ofullständig Information, det vill säga att de kan ha slutbetyg från en nationell 

gymnasieutbildning eller ett icke fullständigt, eller att de har studerat utomlands, men 

resultaten fanns inte redovisade hos CLL, men kan finnas tillgängliga på den nationella 

databasen över betyg.  
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6.2 Intervju 
En av våra Insiders på Komvux kom att välja ut fyra stycken elever som läraren hade i sitt 

ämne och som läraren ansåg var motiverade för intervju. Då elevernas scheman är individuellt 

planerade var vi nödgade att intervjua dem under lektionstid. Insidern menade på att 

intervjuobjekten uppvisade mycket goda kunskaper i ämnet och det var ingen större fara om 

de missade detta lektionstillfället. Vi hade bokat ett grupprum för att inte bli störda under 

intervjun samt som vi hade förberett fika för att få våra intervjupersoner att känna sig mer 

tillfreds med situationen. De fyra personerna som vi sedermera intervjuade var två killar och 

två tjejer. Utifrån utlovad anonymitet kommer vi att kalla dem Adam, Gabriel, Eva och Maria. 

Adam är mellan 35 - 40 år medan resterande tre intervjupersoner (Gabriel, Eva och Maria) är 

mellan 19 – 23 år.  

 

Gabriel, Eva och Maria representerar ålderskategorin på Gamlebyskolan. Utifrån våra listor 

som erhållits från ledningen på skolan, har vi funnit att de 80-talister som är inskrivna, per 

dagens datum, har en medelålder på 21 år.  

 

Under intervjun kom Adam att beskriva sin studiesituation och gav oss en förklaring till 

varför han hade kommit att söka till Komvux. Han hade under sin tidigare skolgång 

(gymnasiet) läst Bygg och Anläggning. Då han hade varit verksam på arbetsmarknaden under 

flera år, kom han att råka ut för en arbetsplats olycka, vilket medförde att han inte längre 

kunde vara arbetsför inom detta längre. Han kom då att söka till en så kallad KY-utbildning 

(Kvalificerad Yrkesutbildning) som var en del av Kunskapslyftet. Detta var i början av 2000-

talet och han kom att bli utbildad systemtekniker. Han kom att få arbete efter avslutad 

utbildning och då som anläggare av fiberkabel.  

 

När han hade arbetet med detta under några år, kom han att åter igen råka ut för en 

arbetsrelaterad olycka. Han blev därmed sjukskriven fram till år 2006 och under sin 

rehabilitering klargjordes det att han inte kunde återgå till någon form av traditionellt 

kroppsarbete. Istället för att förbli sjukskriven, valde Adam i början av 2007 att söka in till 

Komvux, med motiveringen att kunna erhålla en bättre utbildning med bättre ekonomisk 

avkastning. I hans studieplanering fanns fyra ämnen inplanerade och dessa lästes under två 

terminer. Dessa fyra ämnen var ett intagningskrav för vidare studier på högskola i Halmstad 

eller Göteborgsuniversitet. Adam hade fullgoda gymnasiebetyg för den utbildning som han då 

läste, hans vidareutbildning omfattade att läsa nya kurser för högre studier.  
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Gabriel, Eva och Maria är yngre än vad Adam är. Deras studiesituation ser annorlunda ut 

gentemot den vi fick återberättad av Adam. Samtliga tre har tidigare läst på likartade 

gymnasieutbildningar i Varbergs Kommun. Två av dem har läst Barn och Fritid medan Maria 

hade läst det Samhällsvetenskapliga programmet. De två eleverna Gabriel och Eva som har 

läst Barn och Fritid hade kompletta betyg från sin utbildning. Då vi bad de två eleverna 

beskriva och motivera sitt val till gymnasiet (för att se om det var självklart), svarade båda 

Eva och Gabriel att deras val hade kommit att vara enkelt. Likt Gabriel motiverad Eva sitt val 

inför Barn och Fritid på följande sätt: 

  

”Redan i 9:an visste jag… att jag ville arbeta med småbarn. Därför valde jag Barn och Fritid… I slutet av 

utbildningen på gymnasiet, fick jag dels reda på att en utbildning för lärare för barn… skulle startas här… 

studievägledaren sa till mig… då jag vill söka till utbildningen… att jag saknade naturkunskap! … Blev därför 

tvungen att läsa på Komvux… för att komma in!”    

 

Anledningen till att de läser på Gamlebyskolan, är för att de skall läsa till 

Förskoleutbildningen på Högskolan Campus i Varberg. För att vara garanterade en plats är de 

tvungna att läsa upp de befintliga betygen samt att de måste läsa till ämnen då vissa av dem 

som krävs för vidareutbildning, inte fanns tillgängliga i utbildningsutbudet under 

gymnasietiden. För att uppnå de uppsatta målen som finns i deras studieplanering, planerar 

de, likt Adam, att läsa två terminer på Komvux. Detta då de i vissa fall behöver läsa både A- 

och B kurser i vissa ämnen.  

 

Det visade sig under intervjuns gång att de läste fem kurser var. Vissa av dessa kurser 

behövde dem inte läsa för sin kommande utbildning, men de behövde dem för att nå upp till 

de krav som CSN (Centrala Studiestödsnämnden) har gällande heltidsstudier. Det vill säga att 

de måste läsa flera ämnen på kortare tid för att kunna erhålla fullt bidrag och lånedel, vilket 

sedermera leder till att det blir ett hektiskt studietempo. Deras framtidsmål är att efter avslutad 

utbildning på Komvux, är att söka sig till högre utbildning.  

 

Den fjärde intervjupersonen, Maria, hade arbetat som servitris i två år på en av stadens krogar, 

innan hon sökte in till Komvux. Hon hade sedan tidigare utbildning inte kompletta betyg från 

gymnasiet, utan hade bland annat icke godkänt inom Matematik och Engelska. Därutöver 

hade hon flera ämnen som endast var godkända och hon önskade läsa upp dessa till Väl- eller 

Mycket Väl godkänt. Då vi bad henne beskriva sin tidigare studiesituation, sa hon: 
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 ”Efter högstadiet var jag väldigt skoltrött och hade egentligen ingen lust att söka vidare… men det var aldrig 

prat om att inte fortsätta läsa… alla andra gjorda det… mina föräldrar menade att om jag inte gjorde det, så… 

skulle jag aldrig bli något! --- Det blev samhällsvetenskaplig linje för att jag skulle kunna välja senare… om jag 

blev intresserad!” 

 

Vid mer ingående frågor gällande hennes gymnasietid, kom hon att förklara att: 

 

”… gymnasiet var nog inte tänkt för min del under den tiden.. Jag trivdes inte… eller JAG tyckte det var roligt, 

men vissa ämnen var helt hopplösa. Jag ville egentligen hoppa av skolan… Men var rädd att uppfattas som en 

riktig ’drop-out’. Då jag sa detta till mina föräldrar menade de att ingen vill anställa en person som inte… ens har 

klarat av gymnasieskolan!”.  

 

Hennes motivering till varför hon nu hade valt att läsa vidare, var för att förbättra sina betyg. 

Hennes förhoppning var att söka vidare till högre studier. Hon menade även på att den 

ekonomiska avkastningen som servitris var inte till belåtenhet. Hon önskade utbilda sig till 

lärare då hon tyckte om att arbeta med barn. Hon trodde samtidigt att det sociala nätverket och 

den allmänna gemenskapen är bättre inom lärarkåren, än vad den är inom krogbranschen. Hon 

var inte säker på vilka kommande ämnen som hon ville undervisa i, eller vilka åldrar.  
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6.2.1 Sammanfattning. 
Vi valde att intervjua fyra stycken elever på Gamlebyskolan i Varberg (Adam, Gabriel, Eva 

och Maria). Adam är mellan 35 – 40 och före detta byggnadsarbetare, men som skadade sin 

rygg under 90-talet i en arbetsplatsolycka. Han kom då att söka till Kunskapslyftet, där han 

utbildade sig som systemtekniker. Efter avslutad utbildning kom han att arbeta som 

kabelläggare, men fick avsluta detta då ännu en arbetsplatsolycka kom att ske. Han blev 

därmed sjukskriven fram till år 2006. År 2007 sökte han återigen till Komvux för att få 

kompetens inom vårdyrket. Sammanlagt läser han fyra ämnen på två terminer. Hans 

motivering till fortsatta studier är att i framtiden erhålla en bättre ekonomisk avkastning.  

 

Gabriel, Eva och Maria är i åldrarna 19 – 23, där två av dem har erhållit ett kompletta 

slutbetyg från nationellt gymnasieprogram. Gabriel och Eva har tidigare läst det gymnasiala 

programmet Barn- och Fritid. På grund av att de båda ville söka till högre utbildning, 

behövde de komplittera med ämnen som inte ingick i deras tidigare gymnasieutbildning.  

 

Maria har däremot inget slutbetyg från gymnasieskolan. Hon läser på Komvux för att läsa upp 

sina icke godkända betyg inom vissa ämnen. Hennes slutgiltiga mål med studierna på 

Komvux är att kunna söka in till lärarutbildningen. För att lyckas med detta måste hon läsa 

upp redan godkända betyg till väl- eller mycket välgodkända betyg.  

 

Det visade sig att samtliga av de fyra intervjupersonerna läste mellan fyra till fem kurser var. 

Detta innebar att de läste vissa ämnen som inte är relevanta för kommande utbildning. Detta 

för att erhålla full ersättning från CSN.   
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7 DISKUTERANDE ANALYS. 
Komvux har kommit att ha en betydande roll då det gäller att utbilda de individer som tidigare 

har varit lågutbildade. Deras roll har kommit att förändras genom tiden då de till en början 

hade en annan utformning, gentemot den man kan finna idag. I dess begynnelse kom Komvux 

att låta de individer som förvärvsarbetade att få en större kompetens inom olika ämnen, såsom 

matematik med mera. Detta gjordes för att stärka kunskapen och öka kompetensen inom 

industrierna, vilket skulle leda till att företagen skulle kunna utvecklas på den allt större 

globala världsmarknaden. Då den industriella marknaden och ekonomin nådde en av sina 

höjdpunkter, kom Sverige med flera andra länder att söka efter arbetskompetens utanför 

landets gränser, då det fanns fler arbetsplatser, än vad det fanns arbetare.  

 

Denna arbetskraftsinvandring ledde till Komvux fick ett nytt uppdrag som innebar, att utbilda 

dessa individer i det svenska språket. Anledningen till detta var för att de skulle kunna arbeta 

inom industrin (språkkunskapen ansågs därmed vara en förutsättning) samt att de skulle 

socialiseras med det svenska samhället. Det största uppdraget som Komvux har haft under sin 

period som utbildningsväsen, är det så kallade Kunskapslyftet.  

 

Under slutet av 90-talet hade Sverige kommit nå kulmen av antalet arbetslösa individer i 

samhället, där industrier och byggsektorn drabbades hårdast. På grund av att man under 90-

talet hade gått från en tvåårig, till en treårig gymnasieskola, ansåg man från regeringssidan att 

låta utbilda den stora demografin i samhället som endast hade den tvååriga 

gymnasieutbildningen. Detta fyllde även syftet att sysselsätta flertalet individer som befann 

sig i arbetslöshet. Utbildningen blev på så sätt en form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Antalet sökande till den gymnasiala utbildningen på Komvux ökade därmed totalt med 58 % 

över hela landet. Syftet var att den individ som läste, kunde antingen läsa in det tredje året och 

göra sig mer attraktiv på arbetsmarknaden eller läsa upp/in ämnen för vidare studier på 

Högskola och universitet och på så sätt ändra valet av yrke.  

 

Efter kunskapslyftets avslutande, ändrades strukturen för de studerande. Man övergav tanken 

om att studierna skulle ske på lång sikt (att eleverna skulle läsa klassvis och hela 

utbildningar). Den nya modellen (den aktuella modellen för Komvux) blev enstaka kurser där 

studietakten blev intensiv, detta för att eleverna snabbt skulle kunna söka in till högskolor och 

universitet (Komvux förfogar dock över andra utbildningsformer såsom SFI, Särvux och 

Grundvux och inte endast den gymnasiala utbildningsformen).  
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Komvux har kommit att ändras till att representera en utbildningsstation innan vidare studier. 

Vissa Komvuxskolor profilerar sig likt ett snabbtåg för att erhålla den korrekta kompetensen 

för vidare studier. Därmed är det inte sagt såsom det beskrivs i media att Komvuxskolorna 

eller Komvux som utbildningsenhet endast är en anhalt för elever att läsa upp sina betyg för 

att komma in på de mest attraktivaste utbildningarna, såsom läkarutbildning, juristkandidat –

utbildning, ingenjör med mera.  

 

Det som vi kunde finna i en av våra undersökningar på Gamlebyskolan (vilket vi likställer 

med en typisk Komvuxenehet) är att 7 av 10 av de mest populäraste gymnasieämnena som 

läses, är så kallade A-kurser. Om Komvux eller i vårt fall Gamlebyskolan, betraktas som en 

elitskola, skulle det stora elevantalet inte återfinnas i A-kurserna, utan snarare i B, C- eller D 

kurserna. Detta då de mest attraktivaste utbildningarna kräver B, C- eller D-kompetens inom 

bland annat kärnämnena (matematik, svenska och engelska).  

 

Vidare kunde vi finna att merparten av eleverna som läser på Gamlebyskolan är födda under 

80-talet och dessa läser faktiskt nya ämnen (ämnen som sedan tidigare inte återfinns i deras 

samlade betygsdokument). Många läser upp redan godkända ämnen (75 elever av 225), men 

den stora elevmassan som läser på Komvux, studerar nya ämnen (95 elever av 225). Detta 

innebär vidare att majoriteten som läser på Gamlebyskolan (134 elever av 225) är elever som 

inte har kompletta slutbetyg från gymnasiet (de har inte godkänt i sina ämnen från 

gymnasietiden). Men det är endast 40 stycken av dessa 134 elever som väljer att läsa upp 

dessa IG-betyg.  

 

Detta innebär att Komvux inte är en elitskola för elever att läsa upp sina betyg, för att kunna 

söka vidare till de mest attraktivaste utbildningarna. De individer som Pierre Bourdieu 

benämner som studerandeelit, är de som har förtur till denna arena på grund av sociokulturella 

aspekter. I Allan Svenssons och Bo Nielsens (forskare vid Göteborgs Universitet) rapport 

menar de att det är 15 gånger vanligare att elever till högutbildade föräldrar väljer att 

komplittera sina betyg för att komma in på de mest attraktivaste utbildningarna. Dessa elever 

eller denna studerandeelit kunde vi inte återfinna på Gamlebyskolan och vi ställer oss 

frågande till om denna elit överhuvudtaget betygskompletterar på Komvux, då vi inte har 

hittat någon information som styrker detta.  
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Under våra intervjuer (samt med hjälp av betygsdokument) kunde vi konstatera att eleverna 

som läser på Gamlebyskolan, gjorde detta för att sedermera söka in till de traditionellt mindre 

attraktiva högskole- och universitetsutbildningarna såsom lärare, rehabiliteringsterapeut med 

mera.  

 

För så som finns beskrivet i vår Bakgrund, så är målet: ”… att 50 procent av en årskull ska ha 

påbörjat högskolestudier före 25 års ålder. --- I de mindre prestigefulla utbildningarna 

studerar många fler idag än för 10-15 år sedan” .70 

 

Det som istället kan återfinnas (vilket vi lyfter fram i Komvux:s Historik) är att individerna 

som läser på denna instans, traditionellt sett tillhör arbetarklassen, det vill säga de som har en 

lägre utbildning i sitt habitus. Detta är en tradition som vi fortfarande kunde konstatera i vår 

undersökning (dels med hjälp av intervjuerna, men dels även utefter betygsdokumenten). Så 

som vi ser det, kommer denna tradition att fortsätta, speciellt om man skall följa direktiven att 

hälften av Sveriges yngre befolkning skall ha en högskoleutbildning. Det är då inte tänkt att 

merparten av dem skall läsa de så kallade attraktiva elitutbildningarna. 

 

De unga eleverna som vi kunde återfinna på Gamlebyskolan var de så kallade 80-talisterna. 

Då vi kom att intervjua 3 av dem som befinner sig i denna åldersdemografi beskrev dem sina 

studieplaner för framtiden. En av dem (Maria) menade på att hennes studiesituation berodde 

på att hon var skoltrött redan efter högstadiet, men att rådande omgivning delgav henne 

information om att hon borde fortsätta läsa för att bli något.  

 

”Efter högstadiet var jag väldigt skoltrött och hade egentligen ingen lust att söka vidare… men det var aldrig 

prat om att inte fortsätta läsa… alla andra gjorda det… mina föräldrar menade att om jag inte gjorde det, så… 

skulle jag aldrig bli något! --- Det blev samhällsvetenskaplig linje för att jag skulle kunna välja senare… om jag 

blev intresserad! ---… gymnasiet var nog inte tänkt för min del under den tiden.. Jag trivdes inte… eller JAG 

tyckte det var roligt, men vissa ämnen var helt hopplösa. Jag ville egentligen hoppa av skolan… Men var rädd 

att uppfattas som en riktig ’drop-out’. Då jag sa detta till mina föräldrar menade de att ingen vill anställa en 

person som inte… ens har klarat av gymnasieskolan!”.  
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Efter avslutad gymnasieperiod kom hon att börja arbeta men insåg efter två år att hon borde 

börja läsa och då till lärare. Då hon saknade kompletta betygsdokument för att söka vidare, 

var hon nödgad att söka till Gamlebyskolan för att läsa upp de två ämnen som inte var 

godkända. Vi väljer att betrakta Maria som den klassiska urtypen för Komvux och knyter an 

det till våra två teorier. Enligt Ulrich Beck är utbildningssystemet som en:  

 

”… spöktågsstation där tågen inte längre går enligt tidtabellen. Ändå sker allting enligt gamla invanda mönster. 

Dem som vill resa någonstans – och vem vill väl stanna hemma när det är detsamma som att inte ha någon 

framtid – måste köa till någon av biljettluckorna där det delas ut biljetter till tåg som för det mesta ändå är 

överfulla eller inte längre går i den angivna riktningen. I biljettluckan står utbildningstjänstemännen och delar, 

som om ingenting hade förändrats, med stora byråkratiska åthävor ut biljetter till Ingestans. De håller den kö av 

människor som bildas framför dem i schack med ett hotfullt >> Utan biljett kommer ni aldrig på tåget! >> Och 

det värsta är att de har rätt…!”71  

 

Utifrån både Ulrich Beck och Pierre Bourdieus teorier om skola- och utbildning kan man 

finna en god förklaring på ungdomars krav på en snabb anhalt på Komvux för vidare studier. 

Önskan av komma ut på arbetsmarknaden leder till att de inte vill investera onödig tid eller 

pengar då detta inte blir gynnsamt i längden. Denna kompletterande utbildning skall helst 

förse dem med en biljett på kortaste tid, så att dem hinner med expresståget till sin kommande 

spetskompetens vilket i deras förhoppning gör dem attraktiva (högskola eller universitet). 

Dock finns en vetskap om att oavsett spetskompetensen, kommer den blivande utbildningen 

inte att garantera dem en plats på samhällsarenan (såsom för studerandeeliten som får tillgång 

till arenan på grund av deras rådande habitus).   

 

Beck beskriver att ungdomar är idag tvingade till högre utbildning för att komma in på 

arbetsmarknaden, då konkurrensen är hård samt att merparten av den yngre generationen är 

utbildade. Den gymnasiala utbildningen (även i viss mån högskole- och 

universitetsutbildningar) saknar delar som är nödvändiga idag och som efterfrågas av 

arbetsmarknaden. Elever måste då läsa inom högre utbildningar för att komma in på 

arbetsmarknaden, där denna utbildning i viss mån kan erhållas. I vår undersökning fann vi 

även att merparten av de yngre eleverna (även äldre) läste på Gamlebyskolan för att 

sedermera gå vidare till högskola eller universitet.   
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En av dem som intervjuades (Eva) ville bli Lärare för de yngre åldrarna. Hon hade läst 

utbildningen Barn och Fritid på gymnasiet, men var tvungen att läsa ämnet Naturkunskap på 

Komvux. Detta ämne hade inte funnits i kursutbudet inom hennes gymnasieutbildning. Det 

var dock ett kriterium för att komma in på den tilltänkta högre utbildningen. 

Gymnasieutbildningen svarar därmed inte mot de krav som samhället har på skolan. 

 

”Redan i 9:an visste jag… att jag ville arbeta med småbarn. Därför valde jag Barn och Fritid… I slutet av 

utbildningen på gymnasiet, fick jag dels reda på att en utbildning för lärare för barn… skulle startas här… 

studievägledaren sa till mig… då jag vill söka till utbildningen… att jag saknade naturkunskap! … Blev därför 

tvungen att läsa på Komvux… för att komma in!”  

 

Förklaringen till att det är många unga elever som kommer från gymnasiet för att gå in på 

Komvux, finns att finna i bland annat Bourdieus teori. Han menar på att den stora massan inte 

är ämnade att läsa vidare, utan merparten är ämnade för traditionellt förvärvsarbete, vilket 

tidigare erhölls efter avslutade studier och praktik från gymnasiet. Då denna utbildning inte 

längre svarar på marknadens krav, tvingas eleverna läsa vidare, trots svåra motgångar då 

habitus och socio- kulturella faktorer är emot dem. Detta innebär att det stora flertalet massan 

tvingas utbilda sig trots svåra motgångar, för att erhålla plats på arenan. Direktiv som tidigare 

nämnts, menar att 50 % av dagens unga skall läsa på högskola eller universitet.  

 

Då merparten av alla ungdomar idag läser på gymnasiet, för att sedan tvingas till att fortsätta 

läsa, urholkar i viss mån högskole- och universitetsstudierna, vilket innebär att massan 

tvingas läsa för att bli mer attraktiva på marknaden. I en rapport från Skolverket finner vi att: 

”  En sådan övergång från elituniversitet till högskoleutbildning för halva befolkningen 

innebär givetvis stora förändringar.--- Självklart innebär detta att studerandegrupperna blir 

mer heterogena i sina förkunskaper än tidigare”72.  

 

De mer heterogena grupperna som idag söker till högre studier, menar man är sämre 

förberedda än de elever som läste för 5 – 10 år sedan, vilket styrker Bourdieus teori om 

studerandeelit och den studerande massan. 
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8 Avslutande Ord. 
Det som vi fann i vår undersökning på Gamlebyskolan i Varberg, var att de flesta eleverna var 

80-talister. Merparten av dessa elever läste nya ämnen för att komplittera sin tidigare 

gymnasieutbildning. Många av dessa elever läste även upp tidigare icke godkända ämnen, 

medan vissa läste upp redan godkända ämnen. Då vi granskade samtliga betygsdokument från 

Gamlebyskolans 225 elever, fann vi att de inskrivna eleverna inte tillhörde en så kallad 

studerandeelit som det beskrivs i media.  

 

Med hjälp av både Ulrich Beck och Pierre Bourdieus två teorier kunde vi finna 

förklaringsmodellen till varför de ungas övergång från gymnasie- till Komvux har kommit att 

öka under de senaste åren. Detta då kraven på högre utbildning har kommit att öka i 

samhället, tvingas således de elever som tidigare inte hade planerat att läsa vidare, att fortsätta 

in på högskola eller universitet.  Detta kan vidare appliceras på Bourdieus beskrivning av det 

moderna och individualiserade samhället, där kravet på att lyckas både ekonomiskt och socialt 

(för att få tillträde till den samhälleliga arenan) blir allt viktigare, där utbildning är den största 

nyckelfaktorn och då speciellt för den stora massan. 

 

”All human actions take place within social fields, which are arenas for the struggle of the resources. 

Individuals, institutions, and other agents try to distinguish themselves from others, and acquire capital which is 

useful or valuable on the arena. In modern societies, there are two distinct systems of social hierarchization (sic). 

The first is economic, in which position and power are determined by money and property, the capital one 

commands. The second system is cultural or symbolic. In this one's status is determined by how much cultural or 

‘symbolic capital’ one possesses. Culture is also a source of domination, in which intellectuals are in the key role 

as specialists of cultural production and creators of symbolic power”.73 

 

8.1 Fortsatt Forskning 
Vår forskning som vi presenterar i detta arbete baserats uteslutande på Gamlebyskolan i 

Varberg. Intressant hade varit att granska även andra Komvuxskolor i landet och se om 

resultatet hade blivit det samma. Vårt arbete kan således utgöra en grund för sådan forskning, 

vilket kan underlätta för dem som vill sätta sig in i den moderna utbildningsproblematiken 

som vi idag kan finna i Sverige, gällande den mer eller mindre obligatoriska 

gymnasieskolgången samt nationens strävansmål där hälften av alla unga skall vidare för 

högre studier.   
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Bilaga 1 
 
 
Ostrukturerade Intervjufrågor 
 

• Beskriv gärna din nuvarande studiesituation 

• Varför sökte du till Komvux 

• Om du har läst på gymnasiet, vilken linje läste du då? 

• Berätta gärna om din studiesituation på gymnasiet 

• Vad har du för planer efter Komvux? 


