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More and more people in our society take part in adult education. In this study, eight students in 

adult education, the majority with a diagnosis such as ADHD and/or reading- and writing disor-

ders/dyslexia, have been interviewed about their current study situation. The interviews have also 

party treated topics related to earlier schooling and the future. Earlier studies and available litera-

ture is to a large extent written from the perspective of children’s and adolescents’ study situation 

and the question is if this is applicable to students in adult education. In different policy docu-

ments it is pointed out that it is necessary to take disabilities into account, and in a recently pub-

lished commission report regarding municipal primary level adult education (SOU 2013:20), it was 

argued that a more individual-based perspective is needed. In the current study it becomes clear 

that the individual students’ needs are specific and that the support from teachers of special educa-
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slow, whereas others need additional time as well as reading in their spare time.  
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1 Inledning  

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest 

maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. (Sören Kierkegaard, 1859/1962).  

 

Den här uppsatsen handlar om vuxenstuderande och hur de upplever sin studiesituation. Det är min tidi-

gare yrkesverksamma erfarenhet som lett in mig på detta ämne. Då jag tidigare arbetade inom ett utred-

ningsteam inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) träffade jag många personer från 18 år 

och uppåt, som först i vuxen ålder fick diagnosen ADHD alternativt någon annan diagnos inom NPF-

spektret. De berättade om sin skolgång och minnen från sin skoltid av olika slag. Flera vittnade även om 

att de tidigt blivit exkluderade på olika sätt och blev ledsna då skolan kom på tal. Många av dem jag träf-

fade hade även i vuxen ålder gjort flera försök att studera vid till exempel kommunal vuxenutbildning, 

folkhögskola eller högskola men även där misslyckats med sina studier. De berättade att det kunde bero på 

att studietakten var för hög, att de hade svårigheter inom läs- och skrivområdet, att de hade brist på kon-

centration eller att de hade ekonomiska svårigheter.   

I det nyligen utkomna betänkandet av GRUV-utredningen, SOU 2013:20, framkommer flera av de orsa-

ker jag nämnt. Där konstateras till exempel att 24 procent av de som studerar på grundläggande nivå inom 

kommunal vuxenutbildning avbryter sina studier och att 42 procent av de studerande under ett läsår av-

bryter någon kurs. Vidare pekar utredningen på att individuella studieplaner upprättas för de allra flesta 

studerande, men att dessa planer många gånger inte används aktivt under studietiden. Det framkommer 

vidare att många får problem med att betala tillbaka sina studielån och fler än hälften av de studerande får 

någon gång krav från Kronofogden. En övergripande slutsats i utredningen är att många målgrupper gyn-

nas av en ökad individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och det gäller 

inte minst för studerande med funktionsnedsättning. 

Vuxnas lärande är ett prioriterat område inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, där jag arbetar. Jag 

ingår nu i ett utvecklings forum runt vuxnas lärande där vi ger ett kompletterande stöd på organisations-, 

grupp och individnivå, kopplat till studerande med funktionsnedsättning. Vi har diskuterat vad som skulle 

gagna oss i vårt arbete och det område som jag nu valt att studera lite närmare är vuxenstuderande med 

ADHD-problematik och hur denna grupp ser på sin studiesituation. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur vuxenundervisningen organiseras och bedrivs idag. Jag beskri-

ver även de olika funktionsnedsättningar som berörs av den här studien samt ge en redovisning av speci-

alpedagogik med vuxna som fokus.  

2.1 Vuxenutbildning  

Utbildning för vuxna i Sverige omfattar ett flertal olika utbildningsvägar på olika nivåer. Bilden här nedan 

är hämtad från Skolverkets hemsida och den visar utbildningsväsendet som det ser ut nu 2013. 

 

Bild 1: Det svenska utbildningsväsendet (www.skolverket.se, 2013-06-07) 

 

I skriften ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning”, (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten [SPSM], 2012 b) talar man om följande aktörer: 

• skolväsendet för vuxna med kommunal vuxenutbildning (Komvux), särskild 

utbildning för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

• folkbildningen med kurser och studiecirklar vid folkhögskolor och studieförbund 

• högskole- och universitetsutbildningar 

• arbetsmarknadspolitiska program (arbetsmarknadsutbildning) 

• utbildningar inom Yrkeshögskolan 

• utbildningar som bedrivs i privat regi. 

 

Vidare beskrivs att den kommunala vuxenutbildningens uppdrag är att erbjuda kurser som motsvarar 

grundskolan eller gymnasieskolan. Särskild utbildning för vuxna (särvux) vänder sig till vuxna med ut-
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vecklingsstörning och till personer med förvärvade hjärnskador. Denna utbildning ska motsvara grund-

särskolan eller gymnasiesärskolan. Studerande som tidigare har fått minst utbildning ska prioriteras både 

inom Komvux och särvux. 

 

Utbildning i svenska för invandrare ska ge grundläggande kunskaper i det svenska språket. Här får kurs-

planen anpassas för personer som är döva, liksom för personer med hörselnedsättning eller utvecklings-

störning (SPSM, 2012 b). 

 

De studerande inom den kommunala vuxenutbildningen eller särvux ska ha individuella studieplaner som 

ska innehålla uppgifter om utbildningsmål och omfattning av studierna. I Skollagen (2010:800) kan man 

läsa följande: ”För varje elev ska det finnas en individuell studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om 

den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna” (20 kap, 8§, s.118). 

 

Folkhögskolor vänder sig till alla vuxna personer över 18 år. Denna skolform har stor frihet och självstän-

dighet, men vissa ramar finns, till exempel har Folkbildningsrådet fastställt riktlinjer för studieomdömen. 

Detta framgår i Förordning om statsbidrag till folkbildningen [SFS] (1991:977). I övrigt formulerar varje 

folkhögskola och dess huvudman målen för skolans verksamhet och ansvarar också för utformning och 

innehåll. Beroende på tidigare skolbakgrund kan man börja inom folkhögskolan på olika nivåer. Det finns 

allmänna kurser som inte har några speciella inträdeskrav, men till de mer specialiserade kurserna ställs det där-

emot ibland krav på förkunskaper eller arbetsprov. De allmänna kurserna kan ge behörighet till högsko-

lestudier. Folkhögskolan intygar då att den studerande har kunskaper som motsvarar gymnasieskolan och 

utfärdar intyg om grundläggande och särskild behörighet. Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem. 

Man sätter inte betyg i enstaka kurser utan ger ett samlat studieomdöme över en helårskurs. På de sär-

skilda kurserna får de studerande ett intyg efter fullgjord kurs (www.skolverket.se 2013-05-09). Den ut-

bildning som Studieförbunden tillhandahåller utgår från deltagarnas erfarenheter, behov och förkunskap-

er. Det finns tio statsbidragsberättigade studieförbund i Sverige (SPSM, 2012 b). 

 

I samma skrift kan man läsa att det på högskolor och universitet bedrivs utbildning på högre eftergymn-

asial nivå och att det finns sammanlagt drygt 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare 

som ger akademisk utbildning i Sverige. Universitetens och högskolornas huvudsakliga uppgifter är att 

bedriva utbildning, forskning och att samverka med det omgivande samhället. En stor del av den statligt 

finansierade forskningen sker vid universiteten och högskolorna. 

 

Arbetsmarknadsutbildning ges i form av kortare yrkesinriktade utbildningar som ska vara tydligt relaterade 

till efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen upphandlar kurserna från till exempel utbild-

ningsföretag eller högskolan. 

 

http://www.skolverket.se/
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Även Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) inrättas utifrån arbetsmarknadens behov. Det finns också 

eftergymnasiala utbildningar som bedrivs i privat regi av till exempel utbildningsföretag eller stiftelser. 

Flera av dem finansieras genom att den studerande betalar en avgift (a.a.)  

2.2 Funktionsnedsättning 

I den här studien används flera begrepp och uttryck som kan förstås på olika sätt. Först vill jag förtydliga 

begreppet funktionsnedsättning. På Socialstyrelsens hemsida, under rubriken ”Frågor och svar” framgår 

det att funktionshinder inte längre är synonymt med funktionsnedsättning, detta sedan oktober 2007, då 

Terminologirådet tog beslut om detta. Funktionsnedsättning definierades som nedsättning av fysisk, psy-

kisk eller intellektuell funktionsförmåga, medan funktionshinder definieras: ”begränsning som en funkt-

ionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” (www.sos.se, hämtat 2013-08-07) 

 

Vidare kommer jag att beskriva begreppen ADHD och läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. Av de personer 

jag intervjuade inom den här studien visade det sig att merparten hade ADHD och, eller dyslexi och av 

den anledningen beskriver jag dessa funktionsnedsättningar i denna uppsats lite närmare. Ibland brukar 

ADHD inordnas under samlingsnamnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och där ingår 

flera olika funktionsnedsättningar bland annat autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom. Gillberg 

(1996) räknade med att ungefär 50 procent av de barn och ungdomar som fått diagnosen ADHD också 

hade dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. En senare studie gjord av Samuelsson, Lundberg och Herkner 

(2004) där de tittade på vuxna män såg de däremot att mycket av denna samsjuklighet, mellan ADHD och 

dyslexi kunde förklaras med oklara diagnoskriterier och att koncentrationssvårigheterna vid ADHD kan 

leda till läsproblem.  

2.2.1 ADHD 

Socialstyrelsen ger sedan 2001 ut olika dokumenttyper och inom den typ som benämns kunskapsöversikt, 

finns rapporter som baseras på vetenskap och, eller beprövad erfarenhet. Kunskapsöversikten ska bland 

annat främja en kunskapsbaserad vård och behandling, metodutveckling och annat förbättringsarbete, 

stimulera och underlätta kvalitetsuppföljning och, eller stimulera till effektivt resursutnyttjande. Syftet med 

denna kunskapsöversikt är att tydliggöra funktionsnedsättningen och öka medvetenheten om den. I kun-

skapsöversikten som handlar om ADHD hos barn och vuxna kan man läsa följande i sammanfattningen:  

 Även om det inte finns lika mycket kunskap om vuxna med ADHD som om barn och ungdomar vet man 

att problemen vid ADHD inte ”växer bort” som man trodde förr. De grundläggande svårigheterna, dvs. de 

som hänger samman med bristerna i de s.k. exekutiva funktionerna, kvarstår hos de flesta medan motorisk 

överaktivitet och impulsivitet oftast avtar. Uppföljningsstudier visar att åtminstone hälften av dem som 

hade ADHD i barnaåren har kvar betydande koncentrationssvårigheter i 20–25-årsåldern. Problemen med 

ADHD hos vuxna varierar mycket (Socialstyrelsen, 2004, s. 7). 

 

http://www.sos.se/
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ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och översätts på svenska till upp-

märksamhetsstörning med överaktivitet. Enligt American Psychiatric Assosiation [APA] (2002) kan man 

läsa under rubriken ”Störningar som domineras av bristande uppmärksamhet och utagerande stört bete-

ende” att uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet kan delas i tre grupper:  

 

1. Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet i kombination,  

2. Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen bristande uppmärksamhet  

3. Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen hyperaktivitet- impulsivitet  

DAMP betyder Deficits in Attention, Motor Control and perception. Denna diagnos har tidigare använts i 

Sverige, men sedan ett antal år tillbaks benämner man detta oftast ADHD med motoriska svårigheter (So-

cialstyrelsen, 2007). 

 

ADHD definieras bland annat i diagnotiska manualen DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Men-

tal Disorders (APA, 2002), bilaga 1. Det finns ett samstämmigt internationellt stöd för att diagnosen 

ADHD kan ställas på ett tillförlitligt sätt. För att avgöra om problemen uppfyller de fastlagda kriterierna 

för ADHD krävs en noggrann utredning. Syftet med en utredning är att skapa förståelse för barnets sätt 

att fungera, såväl dess styrkor som svagheter, så att barnet får rätt stöd och bemötande (Socialstyrelsen, 

2004). 

 

Det finns viss kritik mot diagnoskriterierna som används idag då vuxna diagonsticeras, McGough och 

McCracken (i Almer & Sneum, 2012), påpekar att de diagnostiseringskriterier som används för ADHD 

hos vuxna har utvecklats från studier på barn och inte på vuxna. Utifrån detta faktum kan frågan ställas 

hur man kan identifiera vuxna på ett korrekt sätt, så att det inte blir för få eller för många som får en dia-

gnos i vuxen ålder. Förutom DSM-manualen används ytterligare en manual, ICD-10, (International Classi-

fication of Diseases). I den motsvaras ADHD av diagnosen hyperaktivitetssyndrom (HKD) (Socialstyrel-

sen, 2007). En ny diagnosmanual, DSM 5, har kommit ut på engelska under våren 2013, men den är ännu 

inte översatt till svenska. 

 

Vid sökning på hemsidan för Statens Offentliga Utredningar [SOU], (2008:109) finns följande om ADHD 

kopplat till studie- och livssituationen. 

Oavsett vilka faktorer som mest bidrar till utvecklingen av ADHD så löper barn med sådana symtom stor 

risk att hamna utanför samhällsgemenskapen (s. 214 PDF-fil, 2012-10-13). 

Vidare påtalar man att i en uppföljningsstudie av barn med ADHD-symtom från 7 års ålder upp till 22 års 

ålder såg man att 58 procent visade sig ha allvarliga anpassningsproblem av social karaktär som unga 

vuxna. Då man tittade på en kontrollgrupp på personer utan ADHD-problematik visade det sig att endast 

13 procent uppvisade sådana problem. Den dåliga psykosociala anpassningen ledde ofta till missbruk, all-
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varliga psykiska sjukdomar, kriminalitet eller personlighetsstörningar. Därför är det viktigt att dessa barn 

tidigt får kvalificerad hjälp, eftersom prognosen annars inte är så god (SOU, 2008:109). 

2.2.2 Läs-och skrivsvårigheter/dyslexi  

Forskare är eniga om att fonologiska svårigheter hänger samman med dyslexi. Det talas även om att per-

ceptionssvårigheter eller visuella problem kan vara grunden till läs- och skrivsvårigheter (Vetenskapsrådet, 

2007). Den övergripande termen Läs- och skrivsvårigheter omfattar alla svårigheter inom läs och skrivom-

rådet, oavsett vad det beror på. Termen ”Dyslexi” finns inte som diagnosterm i diagnosmanualen DSM-

IV, utan där är definitionen ”lässvårigheter” och ”skrivsvårigheter” APA, (2002). Bilaga 2. Någon entydig 

definition om vad dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är finns inte. Däremot finns en definition som ofta 

används i Sverige framtagen av Højen och Lundberg (2001). Den talar om svårigheter att uppnå en auto-

matiserad ordavkodning vid läsning och rättskrivningssvårigheter. Vidare att dessa svårigheter inte är 

övergående, utan kvarstår upp i vuxen ålder. Højen och Lundberg (2001) talar också om att:  

…den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition lig-

ger till grund (s.20). 

 

Det är många olika faktorer som påverkar läs- och skrivförmågan. I en artikel ur Svenska Dyslexiförening-

ens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift (nr 4/2006), förklaras det med olika bakomliggande faktorer 

som till exempel för lite övning, språkliga-, sociala-, emotionella- och begåvningsfaktorer är några av de 

olika faktorer som kan påverka läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Även arv och miljö spelar in, liksom me-

dicinska faktorer, brister i syn och hörsel samt neuropsykiatriska faktorer. Christer Jacobson, lektor och 

legitimerad psykolog vid Institutionen för pedagogik på Linnéuniversitetet, har i en artikel i nämnda tid-

skrift publicerat en modell över faktorer som har betydelse för läs- och skrivsvårigheter. 

 

Bild 2: Faktorer som har betydelse för läs- och skrivsvårigheter. 
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2.3 Specialpedagogik     

Då man ser bakåt på undervisningen i Sverige sedan skolplikten infördes vid mitten av 1800-talet har det 

stora diskussionsämnet varit att komma till rätta med de elever som upplevts för avvikande, för att kunna 

undervisas tillsammans med andra elever. Det har figurerat olika benämning på de elever som haft svårig-

heter inom det område vi nu benämner ADHD. En viktig uppgift var att motivera lärare att ta sig an dessa 

elever och för detta krävdes det en speciell kompetens som var något mer än den vanliga lärarkompeten-

sen. I och med detta skapades det som kom att benämnas hjälplärare. Vissa beskriver detta som en inte 

helt etisk allians mellan den vanliga undervisningen och specialundervisningen, där det i grund och botten 

visade på kontrasten mellan den liberala och socialdemokratiska synen och den konservativa och kyrkliga 

uppfattningen på människan (Egelund, Haug & Persson, 2006). I mycket liten utsträckning diskuterades 

det i pedagogiska eller specialpedagogiska termer under tiden fram till andra världskriget, utan det var in-

fluenser från andra vetenskapliga discipliner, främst från medicin och psykologi som dominerade. Rooney 

(2002), påpekar att barn och ungdomar med emotionella och uppförandeproblem är den största utma-

ningen för skolan. Oftast blir lösningen att de exkluderas. Både föräldrar och lärare är eniga om att utma-

nande uppförande stör inlärning för andra och hänvisar även till säkerheten för barn och personal. Även 

lärarnas fackliga organisationer står upp för att inte deras medlemmar ska undervisa aggressiva elever. 

Däremot får man inte glömma att flertalet skolor tar ansvar för de mänskliga rättigheterna och har en 

agenda som talar för inkludering för alla. Vidare säger Rooney (2002) att det behövs acceptans och att 

man är tydlig med att tala om vad man kan göra som lärare och dessutom lyssna aktivt på eleven. Förklara 

att man försöker göra det så bra som möjligt inom skolan, eftersom det är där man som pedagog har 

mandat att förändra och lösa vissa problem, inte utanför.  

 

Framgångsrikt arbete beror på om man har insikt om och vet vartåt eleven strävar, menar Rooney (2002). 

Läraren måste erkänna och mobilisera elevens resurser, uppmuntra dem så att han eller hon känner sig 

stärkt och vågar ta kontroll över problem och svårigheter. Samarbetet mellan eleven och läraren kan röra 

sig om olika saker som problem, misstag, känslor eller olika syn på saker och ting (Rooney, 2002).   

Farrell (2007) påpekar att det inte finns några bevis eller resultat i den forskning som hittills gjorts som 

pekar på att det skulle finnas negativa effekter för elever utan behov av specialpedagogiska insatser då man 

arbetar för inkludering i den vanliga skolan. Merparten av de resultat man hittills sett pekade på positiva 

eller neutrala effekter.  

 

I skollagens (2010:800) tredje kapitel beskrivs vilken rätt elever har till särskilt stöd inom samtliga skolfor-

mer och fritidshem. Där kan man också läsa att bestämmelserna om särskilt stöd inte gäller för förskolan, 

kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. I inled-

ningen av Läroplan för vuxenutbildningen 2012, (Skolverket, 2012) står det att regeringen föreskriver att 

den ska gälla för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och i svenska för invandrare 

samt för motsvarande utbildningar. Där talas det om en likvärdig utbildning och ett särskilt ansvar för ele-
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ver med funktionsnedsättning ska beaktas. Vidare står det att hänsyn ska tas till elevernas olika kunskaps-

nivå, behov och förutsättningar. Där framgår även att: 

Vägledningsinsatser för elever och presumtiva elever fyller en viktig funktion. Av den anledningen ska enligt 

skollagen elever i vuxenutbildningens skolform ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras be-

hov av vägledning kan tillgodoses (Skolverket, 2012, s. 7). 
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3 Aktuell forskning 

I skriften ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD” (SPSM, 2012 a), finns beskrivet 

vad gäller skolgång och utbildning för denna grupp. Där presenteras sex intervjuer som gjorts med dels 

pedagoger eller utbildare och dels med studerande i olika åldrar. Där redovisas bland annat olika sorters 

stöd som kan erbjudas så som assistenter och coacher. En kursledare vid en folkhögskola där flera stu-

derande med funktionsnedsättning inom ADHD läser, berättar hur lärarna där arbetar med att skapa mo-

tivation, struktur och tydlig information. Vidare talar han om hur man samtalar med varje studerande om 

vilket stöd han eller hon behöver eftersom behovet är individuellt. Att kunna motivera de studerande i de 

ämnen som de tycker är svåra och tråkiga är en utmaning. En studerande på denna folkhögskola talar om 

hur dagsformen kan variera och att lärarna tar hänsyn till det. Vidare talar den studerande om lärarnas atti-

tyd som både är förstående och tolerant och att mycket lärande sker genom diskussioner. I en annan av 

intervjuerna, på ett vuxengymnasium, berättar en lärare att diagnoser ger en viss vägledning, men det vik-

tigaste är att ta reda på hur det är för den enskilde personen. Behovet av stöd är stort, studieförhållandena 

är inte helt ideala och många studerande har svårigheter med självstudier. På det aktuella gymnasiet finns 

några studiecoacher som de studerande kan få individuell hjälp av. Hjälpen handlar ofta om att skapa 

struktur och att ge feedback. Slutligen berättas det om en grupp studerande som går på ett gymnasiealter-

nativ för unga med någon form av ADHD, inom en folkhögskola. Här har man arbetat med att öka ele-

vernas läs- och skrivlust. Man arbetar på ett sätt där man använder bild och ljud som stöd vid läsning och 

om att hitta individuella lösningar.  

 

Flera pedagoger inom vuxenutbildningen jag möte i mitt arbete talar idag om att man nu fått en annan 

målgrupp elever, elever som behöver mera stöd än vad tidigare studerande behövt. Detta har även tidigare 

uppmärksammats inom gymnasieskolan där andelen studerande med NPF anses ökat (Gidlund, 2012). 

 

I skolverkets rapport ”Tre magiska G:n”(2001), vilket också är den enda rapport där ADHD nämns på 

Skolverkets hemsida, beskrivs det att inom gymnasieskolan gick 40 procent av eleverna med diagnoserna 

ADHD, DAMP och Asperger syndrom på det individuella programmet och av de elever inom denna 

elevgrupp som gick på ett nationellt program beräknades endast 40 procent få grundläggande behörighet 

för högskolestudier. 

 

Enligt en rapport från Riksförbundet Attention (2007) säger upp mot 80 procent av lärarna i grundskolan 

att antalet elever med NPF ökat under de senaste 10 åren. Siffror visar också att dessa elever ofta blir för-

fördelade i skolan. En del av detta kan bero på yttre faktorer så som högre tempo i samhället och i skolan, 

större klasser etcetera. I samma rapport kan man läsa att 28 procent av lärarna har lite eller ingen utbild-

ning inom NPF-området. Liknande siffror framkommer i en annan rapport, även den från Riksförbundet 

Attention (2011) där föräldrar svarat på frågor. Av dessa svarar hela 73 procent att de bedömer att lärare 
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vet för lite om eller saknar kunskap för att kunna anpassa sin undervisning så att den passar barnen med 

NPF.   

Sveriges kommuner och landsting [SKL], (2011), har sammanställt och presenterat resultaten från utbild-

ningsforskaren Johan Hatties studie ”Visible Learning, A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement”. Där visar han på olika påverkansfaktorer som har stor effekt på elevers studieresultat. Han 

kommer fram till att formativ bedömning ger generellt bra effekt på studieresultat, liksom att elever med 

behov av särskilt stöd bör erbjudas mångsidiga insatser. Vidare framgår det att lärares engagemang för 

elevernas lärprocesser och en bra relation till eleverna är framgångsfaktorer som bär.  Dessutom nämns 

det att det är viktigt att lärarna hjälper eleverna med att använda olika strategier för att lära i det aktuella 

ämnet.  I studien som SKL, (2011) presenterar talas det dock inte om vuxnas lärande på något ställe utan 

den handlar om den obligatoriska skolan.  

 

Martin Hugo, har i sin avhandling (2007) beskrivit hur han studerat elever som lämnat skolan med låga 

meritvärden. Då han gjorde sin studie på en gymnasieskolas IV-program kom han fram till att den ena av 

de två mest avgörande faktorerna för framgång var lärarens syn på eleverna och relationen som uppstod i 

mötet mellan lärare och elev. Den andra faktorn var om eleverna upplevde innehållet som meningsfullt. 

Då eleverna kände att det var meningsfullt och autentiskt började de att ta till sig informationen och ut-

veckla sitt kunnande. 
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4 Teoretiskt perspektiv 

Arbetsmarknadens förändringar och samhällets utveckling ställer krav på ständig uppgradering av utbild-

ning och kunskap. Man kan se det som en process som pågår under hela livet. Wenestam, (Wenestam & 

Lendahl Rosendal, 2005) beskriver hur vuxenpedagogik har mycket gamla anor, han nämner bland annat 

Sokrates och Comenius, den senare som ibland utpekas som didaktikens fader. Dessa båda kanske inte såg 

på vuxenutbildning som vi gör idag, utan såg den mer som att människans liv inte var helt statiskt och att 

man under hela sitt liv har behov av nya insikter och behov av utveckling. Längre fram i historien talar 

Wenestam, (2005) även om Homburger Eriksson och dennes teorier som också kan ses som en livslång 

lärandeprocess. Grunden i Erikssons stadieteori är att människan ska ha gått genom och klarat av ett sta-

dium för att komma vidare. I hans teori om åtta steg i utvecklingen under livet, behandlar de tre sista ste-

gen den vuxna människans utveckling från ung vuxen, medelålders till hög ålder, (a.a.). 

 

Bron och Lönnheden, (i Bron & Wilhelson, 2004) påpekar att en betydelsefull aspekt i att studera vuxnas 

lärande är att betrakta lärandet som en social process, dels interaktionen mellan de studerande och dels 

interaktionen mellan lärare och studerande i utbildningssituationen. Därför blir reflektion en social hand-

ling där den studerande tar hjälp av andras intryck och erfarenheter. Lärarna lär också av de studerande 

och därför är det av stor betydelse hur lärarna interagerar med de studerande. Meningsskapande gör också 

att vi lättare minns det som ska läras in. Grunden för förståelsen är att läraren förstår och kan sätta sig in i 

de studerandes utgångspunkt. Då läraren måste förklara något, vidgas både lärarens och den studerandes 

förståelse och för detta krävs ett perspektivtagande. Oftast innebär det att man både förändrar sig själv 

och andra och därigenom kan lärandet ses som en aktiv process. Bron och Lönnheden (2004) beskriver 

lärande utifrån symbolisk interaktionism, vilket är en teori inom socialpsykologin som visar på lärande i 

sociala processer, där meningsskapandet sker genom samspel. Teorin detta baseras på är utarbetad av 

Mead (1934/1976), och enligt honom lever vi i nuet, medan vi påverkas av vår historia och vår framtid.  

Kärnan i hans teori bygger på att ”självet” skapas i samspel med andra. Detta själv består av två delar ”jag” 

och ”mig”, där ”jag” är en subjektiv aspekt, den agerande, medan ”mig” är av en mer bestämd social ka-

raktär. Människans språkliga förmåga spelar en viktig roll. Det är genom verbala och icke-verbala gester 

som språket utvecklas och blir på så sätt meningsbärande för oss. Språket är inte statiskt utan utvecklas 

hela tiden och med dess hjälp kan vi förmedla våra tankar. Tilltro, frihet och aktivitet kan vara de viktig-

aste slutsatserna på synen på människan enligt denna teori. Giddens (1997) beskriver hur vi människor 

dagligen ställer oss frågor om våra liv, hur vi tar till oss nya erfarenheter, samtidigt som vi tittar bakåt på 

våra erfarenheter, blickar vi framåt. Vi vill ju gärna veta vart vi är på väg, förstå vilka vi är och vilka vi ska 

bli. 
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5 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevelser vuxenstuderande har om sin nuvarande studie-

situation. Många av de som nu studerar inom folkhögskola och Komvux har under sin tidigare skolgång 

gjort misslyckanden. Att studera i vuxen ålder kan därför ses som en andra chans. 

 

De forskningsfrågor jag avser att besvara är: 

 Hur upplever de studerande sin nuvarande studiesituation och vad anser de vara av särskild bety-

delse för den?  

 Vilka erfarenheter har de studerande från tidigare skolgångar? 

 Hur ser de studerandes framtidsplaner ut? 
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6 Metod och forskningsansats 

I detta kapitel redovisas inledningsvis den forskningsansats som inspirerat mig. Vidare redogör jag för 

undersökningens uppläggning och genomförande, vilken data jag bygger studien på och hur data analyse-

rats och hur resultaten redovisas. Avslutningsvis beskriver jag hur jag eftersträvat att undersökningen ska 

vara både tillförlitlig och trovärdig. Kapitlets avslutas med ett kort avsnitt om etiska överväganden.  

6.1 Fenomenologisk forskningsansats  

Den här studien handlar om hur vuxenstuderande upplever sin studiesituation och vilka erfarenheter de 

har av tidigare skolgång samt hur de studerandes framtidsplaner ser ut. För att kunna besvara mina forsk-

ningsfrågor har jag valt en kvalitativ forskningsansats eftersom den tillåter att jag genom samtal kan ta del 

av respondenternas upplevelser. Min ansats är tolkande fenomenologisk, tolkande eftersom jag har förför-

ståelse för funktionsnedsättningen ADHD. Det krävs kunskap redan från början för att tolkning ska 

kunna göras menar Hartman, (2004). Molander (2003) skriver: 

En inriktning som ser studieobjektet som människors upplevelseinnehåll, bl. a. varseblivningsinnehåll, bru-

kar kallas fenomenologi.(s. 90). 

 

 Det finns många olika inriktningar av kvalitativa ansatser. I den vidaste mening innebär en fenomenolo-

gisk ansats att studier genomförs av direkta upplevelser och ser beteenden som förutbestämda av fenome-

nen i upplevelsen, snarare än av externa, objektiva och fysiska beskrivningar av verkligheten (Cohen, Ma-

nion & Morrison, 2011). I kvalitativa analyser studeras det undersökta fenomenet grundligt och utifrån 

flera perspektiv. Creswell (2009) liknar detta anaslyssätt vid de olika skallagren på en lök. Trost (2011) på-

pekar att om man är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera och att 

skilja ut varierande handlingsmönster så är en kvalitativ studie rimlig  

Fenomenologin försöker hitta svar på hur människor uppfattar världen utifrån sin specifika situation, både 

människans inre värld och det som inte syns. Individen kan bara beskriva sig själv och förstå sin omgiv-

ning utifrån de symbolföreställningar som finns i omgivningens sociala mönster. Detta är den avgörande 

grunden för hur individer tänker och agerar. Vi uppfattar alltid verkligheten genom begrepp som kommer 

att färga det vi har kunskap om (Hartman, 2004). Enligt Moustakis (i Creswell, 2009) är fenomenologisk 

forskning en strategi där forskaren identifierar essensen av mänsklig erfarenhet om ett fenomen som besk-

rivs av deltagarna. Intervjuaren involverar ett fåtal subjekt i studien, genom att över tid i en omfattande 

samverkan utveckla meningsfulla mönster och relationer. I denna process är det viktigt att forskaren ställer 

sina egna upplevelser åt sidan för att förstå deltagarna i studien. Bengtsson (2005) ser fenomenologin mer 

som en rörelse med flera olika inriktningar.  

I denna undersökning har jag valt att hålla mig till en allmän inriktning av fenomenologin såsom den besk-

rivs av Moustakis (i Creswell, 2009). Det innebär att jag inte följer någon inriktning helt utan har inspire-

rats av de grundläggande karaktärsdragen i fenomenologi som både ansats och teori, det vill säga mitt sätt 

att förstå det undersökta fenomenet. 
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6.2 Urval av undersökningsgrupp 

Från början var min tanke att jag ville intervjua vuxenstuderande från olika skolformer som kommunal 

vuxenutbildning, folkhögskola och högskola, men svårighet med att komma i kontakt med någon stu-

derande vid en högskola, gjorde att valet i stället föll på studerande vid gymnasiet. Tanken med att välja 

olika utbildningsformer var att jag önskade få fram olika synpunkter som kunde hjälpa mig att synliggöra 

de studerandes olika förutsättningar och erfarenheter med sina studier.  

 

För att komma i kontakt med de studerande använde jag mig av så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Jag hade fem kontaktpersoner, specialpedagoger alternativt studie och yrkesvägledare (SYV) i tre 

olika län. Jag informerade dem om min studie och ämnesområdet. Jag bad dessa personer att fråga några 

studerande som de bedömde lämpliga att medverka i undersökningen genom att ställa upp och bli inter-

vjuade. Jag uttryckte det som att det var av betydelse att de som tillfrågas uttrycker att de ville intervjuas 

och att de ville berätta om sin studiesituation. Kontaktpersonerna informerades om de forskningsetiska 

reglerna. De skolformer jag slutligen valde för studien var kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och 

gymnasium. Vidare skulle de studerande ha haft svårigheter att nå målen vid tidigare studier, samt symtom 

och/eller diagnos ADHD.  

 

Totalt intervjuade jag åtta studerande, två män och sex kvinnor. Samtliga intervjupersoner var över 18 år. 

Från början hade totalt 12 studerande tackat ja till att intervjuas, men fyra stycken, en man och tre kvin-

nor, uteblev från intervjun av olika anledningar så som sjukdom, förhinder eller att man ångrat sig.  

6.3 Datainsamling och genomförande 

För att fånga de studerandes upplevelser av sin nuvarande och tidigare skolgång valde jag att intervjua 

dem med semistrukturerade frågor. De intervjuade kunde då både känna sig fria att svara på frågor och att 

själva genom att berätta fritt dela med sig av sina erfarenheter. Följande områden behandlades under in-

tervjuerna (se bilaga 1): 

 

 Pedagogiska villkor, förutsättningar, stöd och hjälpmedel  

 Lärarens roll, arbete, bemötande 

 Sociala aspekter, relationer 

 Fritid, kompisar, raster  

 Perspektiv på tidigare skolgång, minnen, personligt 

 Framtidstankar 

 

Datainsamlingen gjordes i huvudsak ute på skolorna i rum som pedagogen på respektive skola bedömde 

lämpligt. Samtliga rum där intervjuerna genomfördes var enskilda, alltså inte genomgångsrum utan vi 
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kunde sitta ostört. En av de studerande valde att göra intervjun i sitt hem och ytterligare en annan valde 

att göra intervjun i offentlig miljö där vi satt avskilt.  

 

Inledningsvis berättade jag för de intervjuade lite kort om mig själv och om syftet med intervjun, om de 

forskningsetiska principerna, vad jag skulle fråga om i stora drag och att jag skulle använda bandinspelning 

under intervjun för att kunna ta del av svaren på ett effektivt och säkert sätt, så att jag inte skulle missa 

något av vad de intervjuade sa (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Jag gjorde intervjuerna under tre olika arbetsdagar. Längden på intervjuerna varierade mellan 20 och 35 

minuter, lite beroende på hur mycket eller lite intervjupersonerna delade med sig av sin situation. Initialt 

gjorde jag en kort orientering där jag uppmuntrade intervjupersonen att dela med sig av sin livsvärld och 

att ge synpunkter.  

En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningsper-

sonens eget perspektiv. En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld uti-

från en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. (Kvale & Brinkmann, 2009 s.43) 

 

Intervjuer av det här slaget liknar vardagssamtal, men syftet är ett annat eftersom det är en professionell 

intervju. Här är det frågor som på förhand är formulerade som ligger till grund för intervjun, men frågorna 

är också öppna så att den som intervjuas kan berätta mer personligt. Efter att intervjun är gjord skrivs tex-

ten ut ordagrant efter vad som sägs på bandupptagningen och det är detta material som sedan kommer att 

analyseras. En strävan efter att få svar på frågan hur, istället för varför hör till god ton vid intervjuen. In-

tervjuaren ska också försöka att sätta sig in i den intervjuades situation, det gäller både känslor och sättet 

att tänka som den intervjuade har. Den intervjuade ska få möjlighet att beskriva sina upplevelser utan av-

brott för intervjuarens frågor. Vidare ska intervjuaren lyssna utan att ha förutfattade meningar (Kvale och 

Brinkann, 2009). Avslutningsvis frågade jag även vid varje intervju om det var något ytterligare som den 

studerande ville säga, även frågor om hur intervjun upplevdes togs upp. De studerande hade oftast inga 

ytterligare frågor att ställa. Däremot berättade fyra av de åtta personerna spontant saker om sig själva: Två 

av de studerande berättade att de ganska nyligen fått diagnos ADHD, innan de sa detta hade jag inte tagit 

upp något namn på någon diagnos, utan endast pratat i ordalag som ”vissa svårigheter under skoltiden”. 

Två andra uttryckte att det inte känts som en intervju, utan som ett ”trevligt samtal” och att tiden gått fort. 

6.4 Bearbetning och analys av data 

Kvalitativ forskning använder olika tillvägagångssätt vid analysen av det empiriska materialet. Gemensamt 

för dem alla är att de har en tolkande approach till dataunderlaget. En sådan approach bygger på att män-

niskor skapar eller konstruerar (Creswell, 2009). 

 



 

18 

 

Det går aldrig att hävda att resultaten som man vill ha god kvalitet på är objektiva, sanna och en gång för 

alla fastslagna. De är snarare flyktiga och bara till för att ge ett bättre underlag för alla som vill förstå just det 

fenomen som studeras. Underlaget som eftersträvas kommer att bestå av fylliga beskrivningar av dynamiska 

förhållanden, diskursiva sammanhang och personliga upplevelser. Ur dessa är det möjligt att bygga upp in-

tressanta teoretiska resonemang och få fram beskrivningar som är möjliga för andra att förstå och reflektera 

vidare över (Thomsson, 2010, s. 30-31).  

Förståelsegrundande undersökningar syftar till att öka förståelsen av någonting som vi redan tidigare vet 

en del om, eller hade vissa aningar om, men som vi inte tyckte oss förstå tillräckligt väl. När en sådan 

undersökning är genomförd har vi nått ett steg längre i vårt vetande. Förförståelse är något som intervjua-

ren måste förhålla sig till vid tolkningen av fenomenen i materialet, givetvis i förening med den aktuella 

teorin. Förståelsen utvecklas i flera led Thomasson, (2010), Dalen (2008). I det här fallet hade jag viss kun-

skap inom det aktuella området. 

 

Första analyssteget gjorde jag genom att försöka få en känsla för helheten. Detta gjorde jag genom att 

transkriberat samtliga intervjuer, som totalt blev 75 sidor. Jag skrev ut allt som sades under intervjun, även 

hummanden och andra ljud men även kroppsspråk så som skratt, leenden, nickningar och huvudskak-

ningar som jag såg. I anslutning till varje intervju skrev jag en liten kommentar till exempel om jag uppfat-

tat något som tydde på att den studerande var nervös, tyckte om att parta om annat etcetera. Tolkningar är 

något som vi ständigt gör mer eller mindre medvetet. Dalen (2010) uttrycker det såhär:  

 Eftersom den som genomför undersökningen, här i större utsträckning än vad som kanske ses som det vanliga, 

är en del i ett skapande av data, måste hon eller han alltid ifrågasätta sig själv, sin egen roll, sitt uppsåt, sina in-

tentioner och sin egen betydelse(s. 42).  

 

Inledningsvis frågade jag samtliga studerande om det var något som störde dem i rummet vi satt, eftersom 

perceptionsstörningar är relativt vanligt bland personer som har svårigheter inom det vi idag kallar 

ADHD. Då jag gjorde transkriberingen noterade jag även detta som jag, visserligen subjektivt, noterat. 

Perceptionsstörning är inte något kriterium för att ställa diagnosen påtalar Iglum Rønhovde, (2010). Hon 

menar att lärare och specialpedagoger som hjälper elever på olika sätt med olika åtgärder bör ha kunskap 

om perceptionsstörningar men även generellt om perception, eftersom många elever med ADHD har 

problem inom detta område.  Det kan yttra sig som att förmågan brister i att ta emot och tolka signaler 

och intryck. 

Andra analyssteget: Kvale och Brinkmann (2009) benämner detta steg för meningskodning. Då jag läste 

igenom den nedskrivna transkriberingen, grupperade och kategoriserade jag intervjupersonernas utsagor 

utifrån de frågeområden jag beskrev i punkt 6:3, totalt var det sju områden. Jag använde mig av färgmarke-

ring för att inte missa någon synpunkt som kom fram under intervjuerna. Alla svar kom inte under exakt 

den fråga där jag först ställt den, utan kunde komma tillsammans med ett annat svar, alternativt att jag se-

nare ville få ett mer ingående svar. Därför sammanförde jag dem i guidens områden. 
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Tredje steget: Det tredje steget innebar att jag grundligt granskade ett område i taget. Nu markerades in-

nehållet med både gemensamma och särskiljande drag i varje område med olika färgpennor. Data gruppe-

rades därefter om inom varje områdena så att en ”del” endast handlade om gemensamma drag, medan 

övriga data grupperades utifrån likartat innehåll i två till tre ”delar”, för att tydligare se likheter och olik-

heter. Då detta analyssteg var genomfört hade jag mellan tre till fyra innehållsmässiga ”delar” i varje om-

råde. Då jag gjorde detta steg namngav jag de intervjuade personerna. Initialbokstaven talade om vilken 

skolform den studerande tillhör för att jag ska kunna se eventuella skillnader mellan de olika skolformerna. 

Initialbokstaven K, står för kommunal vuxenutbildning, F, står för folkhögskola och bokstaven G står för 

gymnasium. Jag benämner även samtliga intervjuade ”hon”. Det var endast två män som intervjuades och 

de studerade inom olika skolformer. Därför kunde de lätt urskiljas då det inom en skolform endast var två 

intervjuade, en man och en kvinna. 

 

Steg fyra: Nu framträdde mönster och kategorier bland svaren som de intervjuade gett. Detta skede ge-

nom att formuleringar som de intervjuade gett kortas ner och dragits samman. Huvudinnebörden formul-

eras med några få ord. Kvale och Brinkmann (2009), kallar detta steg meningskoncentrering. Det innebar 

att jag satte relevant innehåll i texten, i relation till mitt syfte och mina frågor, som nu sattes i fokus. Möns-

ter och kategorier blev synliggjorda och ”växte fram”. 

 

Femte steget: Här jämfördes innehållet tvärs över både delar och områden. Innehållet inom en del ska 

vara homogent och mellan delarna heterogent. Jag kom även att flytta innehåll mellan delarna vid behov 

och slog samman tills att en tydlig och logisk meningstolkning framträdde i relation till syfte och frågor.  

 

Sjätte steget: I detta steg utformas slutligen texten och innehållet är grupperat i de kategorier som resulta-

tet av analysen gett.  

6.5 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Vad är en tolkande reflexiv intervjustudie? Att acceptera eller reflektera? Hela tiden gör jag som intervju-

are ett aktivt val som innebär olika förhållningssätt till undersökningssituationen, till frågorna, deltagarna, 

svaren på frågorna och de resultat som jag så småningom kommer att presentera. 

 

Reflektion betyder återkastande av ljus (eller annan vågrörelse) eller noggrant övervägande. Då man över-

vägt och reflekterat kommer man till en slags slutlig förståelse som är tillräckligt intressant att den kan pre-

senteras och diskuteras (Kvale & Brinkmann, 2009) (Dalen 2010). Förklaringen är då väl begrundad och 

underbyggd med analytiskt och teoretiskt resonemang. Det är även viktigt att inte läsa mellan raderna eller 

att övertolka materialet. Ordens betydelse, noggrannhet i användandet av dem är en kunskap i sig. Våra 

sinnen spelar också en viktig roll. Gustavsson (2000), skriver: 
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Våra uppfattningar om fenomenen börjar i erfarenheten, i själva förnimmelsen av tillvaron. Den urskiljande 

förmåga som ligger i våra sinnen är avgörande för hur människan använder sina kunskapsgåvor (s. 163). 

 

Min strävan har hela tiden varit att så objektivt som möjligt återge det som intervjupersonerna förmedlade 

om sin unika situation. I detta sammanhang vill jag också påpeka att då de intervjuade inte var så många 

till antalet kan jag inte göra anspråk på att dra några säkra generella slutsatser ur resultatet. Å andra sidan 

påminde intervjusituationen i mångt och mycket om de intervjuer jag gjorde i mitt tidigare arbete inom det 

neuropsykiatriska utredningsteamet under fem års tid.  

6.6 Etiska aspekter 

Enligt de etiska principerna ska fyra grundläggande individskyddskrav beaktas: informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Forskningsetiska principer, 2002). Redan då jag 

tog första kontakten med specialpedagoger alternativt studie och yrkesvägledare på de respektive skolorna 

informerade jag dem om de forskningsetiska aspekterna och att de även skulle informera de studerande 

om dem. Då jag sedan träffade intervjupersonerna informerade jag dem om syftet och mål med intervjun 

både muntligt och skriftligt i samband med intervjun. Intervjupersonerna gavs också möjlighet att kon-

takta mig efteråt via e-post om de hade några funderingar. De upplystes också om att det var frivilligt att 

delta och att de kunde avbryta intervjun när som helst utan att uppge skäl om varför de i så fall ville göra 

det. För att det inte ska gå att identifiera intervjupersonerna valde jag fingerade kvinnonamn, ortnamn och 

skolnamn. Jag upplyste inledningsvis om att jag skulle avidentifiera alla uppgifter samt att allt insamlat 

material endast skulle användas i syfte att göra denna studie för att sedan förstöras.  

 

I Forskningsetiska principer, (2002) kan följande läsas: 

Forskning är viktig och nödvändig för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och sam-

hällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frå-

gor och att den håller hög kvalitet (sid 5). 
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7 Resultat 

I detta kapitel redovisas och besvaras de tre forskningsfrågorna. Den första forskningsfrågan kommer att 

få ett större utrymme här i resultatdelen än de två övriga frågorna. Detta beror framför allt på att min am-

bition var att uppmärksamma vad som fungerar i den nuvarande studiesituationen. Genom intervjuerna 

kom många olika svar fram och jag bedömer att samtliga studerande svarade på intervjufrågorna efter 

bästa förmåga och utifrån sin unika situation. Jag redovisar genom att ge samtliga studerande fingerade 

namn, initialbokstaven visar på inom vilken skolform de nu studerar inom. Av detta följer att Katrin, 

Kajsa och Karolin studerar inom kommunal vuxenutbildning, Gerd och Gun inom gymnasieskola och 

Frida, Fia och Fanny inom folkhögskola. Att jag gjorde på detta sätt beror på att det inom gymnasieskolan 

endast var två studerande som intervjuades, en man och en kvinna.  I och med det kunde det vara lätt att 

identifiera vem som sagt vad om jag använt mig av namn av båda könen. 

7.1 Den studerandes upplevelser av sin studiesituation 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa svaren de studerande delgav mig angående synpunkter och erfa-

renheter av lärare på den aktuella utbildningen, olika stöd och hjälpinsatser de nu har tillgång till, hur det 

fungerar socialt på den aktuella skolan samt några synpunkter hur fritiden fungerar. 

7.1.1 Studietakt 

Av de studerande som jag mötte och intervjuade uttrycket sju av åtta att de trivs på den utbildning de nu 

går, likaså att de flesta, sex av åtta studerande, aldrig tidigare trivts då de gått i skola. Vissa skillnader fram-

träder mellan olika skolor och skolformer. Av de två som nu studerar på gymnasiet svarar en att takten är 

alldeles för hög, medan den andra svarar att programmet skulle innehålla mer praktiska delar.  

 

Fia tror att det är den bästa skola hon kan gå på, där hon studerar just nu. På den här skolan får hon läsa i 

sin egen takt, lärarna är personliga och de ser dessutom varje enskild elev. Hon säger:  

Man känner de som studerar här liksom, man känner de som går här och man får vara den man är. Ja, så är 

det lite lantligt här också, det är mysigt 

Fanny uttrycker det såhär om sin nuvarande skolsituation:  

Jag trivs. Jag hade inte riktigt trivts i en vanlig skola, för det känns att allting ska vara färdigt, helst igår. Och 

så ska man stressa hela tiden, så att man blir helt slut, i den gamla skolan var det så, men här känner jag mig 

mer avslappnad och, ja, här kan jag vara mig själv, det kan man inte vara i en vanlig skola. 

Frida berättar också att det bästa med utbildningen här på folkhögskolan är just det att det är individuellt, 

att man får läsa i sin egen takt. Att det inte är så mycket krav och prestation i det hela utan det är de per-

sonliga egenskaperna som är viktiga. Att få hjälp att upptäcka svårigheterna man har och kompensera för 

dem är viktigt. 
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Bland de tre som studerade inom kommunal vuxenutbildning sa Kajsa att takten är lite för långsam, att det 

händer för lite och hänvisar till att hon har ADHD. Hon berättar att hon behöver stimulans. Hon har en 

metafor för hur det är för just henne: 

Ja, det är tråkigt, det går inte tillräckligt fort, för jag har ADHD och då går min hjärna som en Ferrari och 

andra kör runt i en gammal risig Volvo. Det är den bästa liknelsen jag hittat någonsin. 

 

En annan studerande, Karolin upplever att hon är under vattenytan hela tiden, eftersom det är väldigt 

pressande att läsa på kommunal vuxenutbildning, där alla ämnen kräver sitt. Hon påtalar att en mycket 

stor del av hennes liv just nu består av studier.  

7.1.2 Lärsituationen 

Gun berättar att hon mest sitter av lektionerna eftersom det är jobbigt. Hon uppger att hon har svårt att ta 

in information och svårt att förstå det lärarna försöker förmedla. Hon uttrycker att det är att sitta med på 

lektionerna.  

Det som är jobbigt just för mig är svårt att få in information och jag har svårt att fatta saker. Det tar längre 

tid att lära in än för någon annan och då sitter jag mest där på lektionerna och då jag inte förstår sitter jag 

där med telefonen, för jag fattar typ inte vad han säger.  

 

Den optimala lärsituation för Gun är då det inte är så mycket folk runtomkring henne eftersom det gör att 

hon har lättare att koncentrera sig, så här beskriver hon det:  

Det ska vara en liten klass och det ska vara ett ämne som jag tycker om. Förra året var det engelska, då var 

det inte lika svårt, men, nu har jag engelska C och det är värre. Då var jag väldigt intresserad av USA och så, 

jag ville åka dit och sådant gör att jag vill lära mig mer. 

 

Katrin berättar under intervjun om sin dagsform som har stor betydelse för hur hon ska klara av studierna. 

Hon berättar också att hon är ganska lättstörd, vilket kan påverka hela dagen. Det kan då till exempel 

handla om att en kompis börjar prata eller att det uppstår en konflikt. Kajsa berättar om sina insomnings-

problem vilket innebär att hon somnar sent fram på natten och detta påverkar också hennes studier.  

Många personer med ADHD-problematik har emellanåt koncentrationsproblem (APA, 2002). Frida be-

skriver detta så här:  

Jag måste ha saker framför mig så att jag kan ta på det, annars förstår inte jag. Så mycket diskussion med lä-

rarna blir det. Jag skulle inte klara av en komvuxutbildning, då hade vi ju alldeles för höga krav å, så. Röra 

på mig och lyssna och diskutera..ää..och ha saker framför mig som jag kan pilla på.(skrattar) så att jag kan ta 

på det. Mer praktiskt än logiskt.  

 

Fia, en av de studerande vid folkhögskolan konstaterar att det är viktigt med rutiner och att det bidrar till 

att öka trivseln. Hon säger också att hon har svårigheter att koncentrera sig då det är mycket folk omkring 

henne, eftersom hon helt enkelt tappar koncentrationen.  

Jag vill liksom prata med dem, eller jag stör dem eller så. Det är nog att jag pratar med dem, (skrattar och 

fnissar), kan helt enkelt inte låta bli. 

Denna insikt att det kan vara hon som stör kommer efterhand, när jag frågat henne ett par varv.  
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7.1.3 Lärare 

Av de studerande som jag mötte och intervjuade uttrycket sex av de åtta att variationen är stor inom lä-

rarkåren, en del lärare är bra medan andra är mindre bra. En studerande inom gymnasiet säger till och med 

att vissa lärare inte borde vara där, medan flertalet studerande vittnar om engagerade lärare. Det fram-

kommer också att lärare som inte är så fästa vid att det ska vara på ett speciellt sätt, utan kan vara flexibla 

och kan anpassa utifrån de studerande och låter de studerande vara med och påverka hur undervisningen 

ska läggas upp är de lärare som är bra. Här vill jag återge vad de studerande delgav mig under respektive 

intervju. 

Gerd berättar att hon endast haft två bra lärare under hela sin skoltid och att en av dem finns nu på detta 

gymnasium. Det kan ju vara en förutsättning för att kunna genomföra gymnasiestudierna att det fungerar 

med de lärare man har. Gun säger så här:  

Vissa var ju svåra, man fick ju fråga mycket och vissa kunde inte alls svar på det man hade. Jag vill helst inte 

få någon fråga och om jag får en fråga så skrattar jag. Jag tänker att läraren ställde frågan för att jag inte vart 

uppmärksam, ville kolla mig, och då vet jag det, och typ, jag kan inte. Å han ställer frågor för att han vet att 

jag inte vart uppmärksam, jag känner mig lite utpekad ibland. Jag är oftast inte den som räcker upp handen 

och vill svara, utan jag vill mest sitta och lyssna.  

Då jag fortsätter att fråga Gun om det finns någon lärare som gör på något annat sätt, svara hon följande:  

Att inte peka ut någon speciell då, så frågar de alla. För det finns de som ställer en fråga till varje person 

som man måste svara på, men då säger hon innan, du kan säga att du inte vill svara, eller svara. Och det 

tycker jag är bra. 

Här visar Gun på alternativ, att läraren gjort en överenskommelse med henne innan så att hon känner sig 

mera trygg och inte så utpekad.  

 

Fanny som studerar inom folkhögskolan uttrycker att lärarna är bra på olika vis, men de är inte bara lärare 

utan de är även individer och de gör ju att de är olika. Dessutom är det ju olika ämnen de undervisa i och 

det gör att det blir skillnader. 

Frida menar att det är individuellt hur lärarna är. 

Blir det monotont på lektionen, när personen (läraren) i fråga inte är intresserad, eller insatt eller bara står 

och delar ut papper, då tappar jag intresset och sen är inte jag fokuserad för fem öre. Ja, det ska vara lite liv i 

luckan. Ja, så ska det väl vara. Det ska variera något, gå från en text och sen lyssna till att göra uppgifter, vi 

pratar och diskuterar och det är ofta det där att diskutera som jag kommer längre på.   

Hon berättar också att det är väldigt många år sedan hon gick i skolan, eftersom hon haft missbrukspro-

blematik och därför har inte skolan varit ”prioritet ett” tidigare. Så fick hon reda på att hon har dyslexi och 

får nu rätt stöd och hjälp av lärarna. Frida säger att hon är bra på att lyssna och tolka texter och kan på så 

vis diskutera sig fram till resultatet. Detta Frida berättar påminner till stor del om det Kajsa vittnar om att 

mycket av kunskapen tas in under lektionerna. 

Kajsa säger att relationen till lärarna är ömsesidig och att det är ganska lätt att umgås med dem. Detta trots 

att hon säger sig ha svårt med relationer till andra. Det framkommer att hon i stort sett inte har några 

kompisar alls. Vidare beskriver hon att det är på lektionerna, som hon tar in kunskapen. Vid intervjun be-
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rättar hon att det är sällan som hon läser någon bok och är därför glad och tycker sig ha tur att lärarna 

pratar så att hon förstår.  

Karolin säger att en del lärare är oerhört bemötande om de upptäcker att någon elev verkligen vill lära sig, 

då blir engagemanget större och den studerande få mer stöd. Är den studerande däremot inte så intresse-

rad är risken stor att den studerande inte blir så sedd och får den hjälp som den studerande egentligen be-

höver.  Karolin berättar vidare att:  

Det är ju ofta så här, lärarna, de vet ju att man har dyslexi och så där, och sedan tror de, och så vet de ju då 

att dyslexi är läs- och skrivsvårigheter, ja. Men sen då, vad gör man för att hjälpa en sådan elev? Det vet de 

inte.  

Katrin och Kajsa berättar båda att merparten av lärarna är flexibla och anpassar undervisningen. Kajsa 

uttrycker också att lärarna här på kommunala vuxenutbildningen har mera tid för eleverna än vad de hade 

då hon gick på gymnasiet och det upplevs bra, men hon säger också att lärarna och annan personal på 

skolan behöver inse att ju mer de tror att de vet om till exempel ADHD och Asperger syndrom så vet de 

nog mindre, eftersom det är så olika mellan olika individer. 

För de bästa lärarna jag haft, har varit de som inte haft någon skolutbildning överhuvudtaget. I stort sett så. 

De har haft medmänskligheten, att de har kunnat tänka sig in i en annan människas situation.    

 

Katrin säger att hon tror att det kanske beror på att kommunal vuxenutbildning är en frivillig skolform 

och att det är därför som lärarna är mer engagerade och dessutom vill att det ska gå bra för eleverna. Det 

är som att lärarna pushar på de studerande mer så att de ska lyckas med sina studier säger hon. 

7.1.4 Specialpedagoger 

De studerande inom gymnasiet och kommunal vuxenutbildning talar om att det stöd de får av specialpe-

dagoger är avgörande för att de ska klarar sina studier. Det kan vara att studerande sitter enskilt, eller att 

de får vägledning hur de ska ta sig an sina uppgifter.  

 

Gerd säger att på det här gymnasiet finns det lärare som kan förklara och hjälpa henne, så att hon kan 

tänka och då blir lättare. Gun berättar att hon har stöd av sin familj och pojkvän, men att det är specialpe-

dagogen som hjälper henne att lägga upp planering med det som hon tycker är jobbigt. Hon får också 

hjälp att komma igång och att få rätt strategier. Att göra en sak i taget, steg för steg är avgörande för att 

Gun ska lyckas eller inte. Avslutningsvis säger hon då jag frågar henne mer detaljerat om det stöd hon får 

av specialpedagogen:  

Det blev lättare, det var så mycket att tänka på. Jag visste inte var jag skulle börja. Om det är någon som sä-

ger till mig hur jag ska börja, så då blir det enklare.  

Studerande inom den kommunala vuxenutbildning i en av kommunerna där jag intervjuar studerande be-

rättar att man där använder sig av ett lärstilstest och det görs då de studerande påbörjar sina studier. Detta 

görs för att identifiera vilka som behöver stöd på något sätt. Katrin uttrycker det så här:  

Då jag börja första dan, då fick man göra något lärstilstest och grejer, och sen fick man bara prata. Man 

skulle gå igenom den där lappen, lärstilstestet, och då var det specialpedagogen som sa det till mig, att vi 
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skulle prata om det, att jag skulle behöva lite hjälp. Så blev det det. Ja, annars hade jag inte tyckt att det var 

lika roligt.  

 

Just i den här kommunen erbjuder den kommunala vuxenutbildningen de studerande specialpedagogiskt 

stöd genom att det finns lokaler där man kan sitta utan att bli störd av andra studerande. Man kan boka 

tider då det går att fråga specialpedagogen om råd och få hjälp att förklara sådant som gåtts igenom på 

någon lektion innan. Katrin talar också om att hon har stora behov av att få feedback relativt snabbt och 

att hon inte gärna vill lämna in uppgifter utan att någon tittat på arbetet först. Vid intervjuerna här fram-

kommer det också att lektionerna bara är av karaktären föreläsningar och därefter får de studerande upp-

gifter som berör de kapitel som gåtts igenom. Dessa uppgifter ska de studerande göra på egen hand och 

det är då den studerande kan få hjälp av specialpedagogen. Studietillfällena med specialpedagogen planeras 

en vecka i taget, så att de studerande ska känna trygghet och veta när de kan träffa specialpedagogen. 

Kajsa berättar att då hon träffar specialpedagogen har hon möjlighet att lyssna på musik under tiden hon 

arbetar och det hjälper henne att koncentrera sig. 

När jag sitter där uppe hos specialpedagogen då kan jag sitta där när jag vill och dessutom kan jag lyssna på 

musik då jag grejar. Till exempel i tisdags satt jag och skrev en del av EU-provet. Jag skrev nästan 3 sidor till 

musik. Det beror på vilken musik jag har.  

 

I en annan kommun studerar Karolin inom kommunal vuxenutbildning och hon berättar att hon har 

dyslexi och det gör att hon får ha hjälpmedel vid provsituationer. Hon ger också exempel på att hon få 

sitta längre tid med uppgifterna då det är prov och att hon kan få tillgång till inläst material och Daisy-

skivor för att lättare kunna ta till sig text. Stenciler däremot kan hon få inlästa i efterhand. Vidare berättar 

hon:  

Den (utbildningen) passade bättre förut, man får nämligen gå fyra terminer på en dyslexiutbildning och då 

kan man säga att man får mera hjälp på sätt och vis, än om man inte går där. För tiden är bara den, om man 

säger så. Om jag då skulle klämma in ett ämne, för dyslexiutbildningen, det motsvarade ett ämne man läste, 

så det innebar att då läste jag tre ämnen och dyslexiutbildningen, men nu läser jag fyra ämnen och skulle jag 

då försöka få in dyslexiutbildningen, hjälpen också, finns inget utrymme för den. Så att egentligen passar det 

inte mig 

Så trots att den kommunala vuxenutbildningen erbjuder studieteknik, så framkommer det att den stu-

derande har svårigheter att användas sig av den.  

 

Inom folkhögskolan finns inga specialpedagoger, däremot upplever de studerande att lärarna är medvetna 

om de studerande och att de har god kontakt med de studerande. Fanny menar att det är tack vare lärarna 

som undervisningen fungerar, att de ser och stöttar den enskilde studerande. Frida har liknande upplevel-

ser av lärarna. Hon berättar: 

I och med att man inte kan jämföra en ADHD med en annan, eller en dyslexi med en annan dyslexi, för de 

är så olika, men lärarna bemöter en utifrån varje individ. Det tycker jag att de gör.  

 

Fia berättar att hon tidigare gått i en engelskgrupp på folkhögskolan, en grupp där fokus var på att tala 

engelska, men mer än så var det inte specialiserat. Å andra sidan säger hon:  
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Men sen vet de ju vad man har. De (lärarna) är medvetna, de har kontakt med eleverna.  

 

Det framkommer att lärarna pratat individuellt med de studerande för att på så sätt ta reda på vilken hjälp 

respektive studerande behöver.  

7.1.5 Socialt 

Fem av de intervjuade svarar då jag ställer frågan om raster att de inte är så många raster. En liten stund 

efter att jag ställt frågan till Katrin, en av de studerande vid kommunal vuxenutbildning, svarar hon att det 

inte är några speciella raster, men om de ska gå till en annan kurs så har de cirka 10 minuter att ta sig dit. 

Vidare säger hon att de har håltimmar vissa dagar. Ett störmoment som hon också nämner är vissa andra 

elevgrupper kan vara högljudda:  

Det är lite livat här. Ja, det är många som läser på, vad heter det? SFI och de är lite högljudda.  

I nästa andetag erkänner Katrin att hon själv tycker om att liva upp stämningen, att hon är en klassens 

clown. Detta hörde hon från sina studiekamrater då hon kom tillbaks efter en veckas frånvaro att det var 

skönt att hon var tillbaka och livade upp stämningen. 

Kajsa har liknande upplevelser och hon säger:  

Det är lite väl mycket ljud här ute i korridorerna och så där och folk står i vägen också. Så är det väl lite da-

torer också, men jag har ju tur som kan gå och sätta mig hos specialpedagogen, men annars är det för 

mycket ljud och ljus. Du kommer inte undan någonstans.  

 

Gun påpekar att rasterna upplevs för korta, eftersom hon precis kan ha börjat med något som kan vara 

intressant och då det blir svårt att avbryta det då rasten är slut. Hon tycker att det är mysigt att fika och 

tjejprata på rasten. Hon säger också att det är roligt att gå till skolan, det har hon inga problem med påpe-

kar hon. Hur det är på lektionerna är en annan sak. Gun talar också om att kompisarna är det bästa, då jag 

frågar om vad som är allra bäst på gymnasiet svarar hon att det är kompisarna. Hon fortsätter så här:  

Det är blandat, det är väldigt mmm, det blir så mycket nu när man går på gymnasiet, man hinner knappt 

inte umgås. Det blir för mycket studerande hemma och träning, familjen, pojkvännen. Det blir för mycket, 

så det blir typ att man får ta en helg, som typ att planera mer. På helgerna syns man där och så umgås man 

med fotbollstjejerna, det är väldigt varierat.   

 

Gerd däremot berättar att hon sitter och väntar på att lektionen ska börja igen, men tillägger att det kan 

vara bra att vila upp sig lite granna. Fanny, en av de studerande vid folkhögskolan berättar att hon sitter 

och pratar med folk, spelar kort eller läser en bok. Hon säger vidare:  

Men det kan ju vara bra med rast också, så att man kopplar av läsandet. Ja, men det är ju ganska avkopplat 

på lektionerna också, tycker jag. 

Fia berättar att hon står vissa studerande närmare än andra, men att hon vet vilka alla är på något sätt och 

vis. Hon säger också att hon har pratat med alla, så att hon tror att hon känner samtliga. En annan stu-

derande vid folkhögskolan, Frida säger att hon är väldigt öppen och spontan och ganska flamsig, men 

samtidigt har hon väldigt mycket åsikter. Hon tycker och tänker och ganska öppen om det. Hon uppger 

också att hon har kompisar vid folkhögskolan som hon själv valt ut. 
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Karolin säger såhär: 

Kompisar har jag väl inte, jo, en kompis har jag väl, men sedan känner jag en massa människor. Pratar lite. 

Lite vardagsprat, men jag har inte tid för socialt liv.  

Hon berättar också om läsande både tidigt på morgonen, några timmar innan skoldagens början och sent 

efter skoldagens slut. Det framkommer att specialpedagogen har åsikter om att det är för mycket tid som 

den studerande lägger ner på sina studier.  

Kajsa uttrycker att rasterna är en plåga utom vid de tillfällen som hennes mage är dålig. För övrigt hänvisar 

hon till att hon oftast hinner påbörja något under rasten, men hinner inte avsluta innan lektionen börjar. 

Många gånger har hon påbörjat flera saker och hon har inte full kontroll på tiden. Det framkommer också 

vid intervjun att hon har få vänner, hon har några från gymnasietiden och det är allt.  

7.1.6 Fritid 

Av de intervjuade personerna uppger fyra av åtta att de tycker om att arbeta med händerna och att göra 

något praktiskt då de kopplar av. Olika intressen framträder så som handarbete, mekande med motorfor-

don, trädgårdsarbete, hundsport, idrottsaktiviteter, musik, körsång, ja, raden är lång på vad de berättar att 

de tycker om att göra på fritiden. En av de åtta intervjupersonerna svarade att hon just nu inte har någon 

fritid, eftersom studierna tar all tid, denna person studerar inom kommunal vuxenutbildning. 

 

Frida och Fanny säger sig vara intresserade av psykologi. En av dem säger vidare att hon även är intresse-

rad av forskning och naturkunskap. Frida påtalar att hon har svårigheter med att sitta stilla. När hon har 

rast till exempel kan hon sitta en stund, men behöver också gå en liten runda eftersom hon har svårt att 

hålla kvar fokus på det som är. Då jag mot slutet av intervjun frågar henne om det har varit svårt att sitta 

stilla så länge, nu när jag intervjuat och det faktiskt har tagit 35 minuter svarar hon så här:  

Inte just nu, när vi bara är två stycken, men det är när det är många. Jag får ha hörselkåpor på mig, för att 

avskärma ljuden alltså. Blir det för mycket ljud kan jag inte fokusera alls.  

Det är en lärare på folkhögskolan som tipsat henne om att använda hörselkåporna. Denna lärare har också 

uppmanat Frida att med hjälp av sin mobiltelefon fotografera det som skrivs på tavlan, så hon kan an-

vända sig av det senare., dels för att komma ihåg och dels för att lära in. Även spela in samtal via mobilen 

har hon fått tips om, men detta har hon inte tillämpat ännu.  

Kajsa är spontan och visar på och säger:  

”Jag har sytt byxor och en massa sådant här, med händerna. Det akademiska är jag inte så bra på, får jag 

hålla på med fingrarna så funkar det”.  

Och i nästa mening säger hon att bara få hålla i en bok gör att hon känner sig så glad. Hon talar också om 

en annan sida av fritiden  

Om du har ADHD, då måste du tänka en extra gång. Då måste du sätta upp struktur, det tar väldigt mycket 

kraft att tänka på. Jag måste liksom alltid tänka på hur det är runt omkring mig, idag till exempel har jag två 

lektioner, då gör jag inget annat. Det är hela min dag, då gör jag inget annat, sen kommer jag på, jaha. Vad 

ska jag göra nu de närmaste 7 – 8 timmarna innan jag lägger mig? Tiden finns liksom inte. Problem med 

tidsplanering, och det är väldigt vanligt med ADHD, tidsplanering, uppfattning av både tid, meter och hit 

och dit. Ja i stort sett allt annat. Familj, vänner går in i planen, få in läkarbesök, sjukhusvistelse. Du ska 
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handla, laga mat varje dag. Allt det där kommer inte naturligt. Du kanske inte bara kan sätta ner ett schema 

här. Du kanske måste lägga in andra saker också, och så går man efter det här och så glömmer man bort det 

här, jag skulle ju laga mat också. 

 

Mobiltelefonen är till stor hjälp för många som ett hjälpmedel. Kajsa menar att hon inte kan leva utan den.  

Ja, jag lägger in TV-program, olika möten. Är jag sysslolös sitter jag och skriver, jag spelar spel, mejlar min 

syster, kollar Face Book. Utan telefonen skulle inte mitt liv funka. Så ju bättre mobilerna blivit, desto bättre 

ordning har jag fått på livet. 

Katrin berättar att hon är road av matematik, vilket hon säger att hon aldrig varit tidigare. När hon gick i 

grundskolan hade hon inte godkänt i detta ämne, utan fick läsa på IV för att få betyg. Här kanske det 

handla om att lärstilstestet visade på ett nytt sätt att lära för just Katrin. 

7.2 Den studerandes erfarenhet av tidigare skolgång 

Här delar de studerande med sig av sina tidigare erfarenheter av olika skolgång, dels från grundskolan och 

dels från andra skolformer så som gymnasiet, yrkesskola etcetera. Åldern varierade på de studerande som 

jag intervjuade, från 18 år upp till 47 år och av den anledningen har de haft olika skolbakgrund med tanke 

på nya läroplaner, skolreformer med mera. 

7.2.1 Grundskolan 

Sju av de åtta intervjuade talar med ord som pekar på att deras tidigare skoltid inte var bra. Samtliga av 

dessa sju hade stödinsatser av olika slag under grundskoletiden. Fia, Katrin och Kajsa uttrycker att de hade 

koncentrationssvårigheter redan under de första skolåren. Katrin berättar vidare att detta i sin tur ledde till 

att hon gick runt och störde andra elever, men att det inte var någon lärare som tog tag i det då. Endast en 

av de intervjuade talar om grundskolan som den bästa studietiden. 

 

Fia berättar att hon inte gjorde någonting, satt mest och dagdrömde eftersom hon inte tyckte om att vara i 

skolan:  

Jag var där lite granna i alla fall, jag tror inte att det var så mycket, jag skolkade liksom. Jag lyssnade inte på 

lektionerna, gjorde ingenting.   

Tre av de studerande Katrin, Kajsa och Gerd berättar även om ett antal skolbyten under grundskoletiden. 

Dessa studerande vittnar om konflikter med andra elever och mobbing. Skolbytena föranledas i de här 

fallen av familjehemsplacering, eller att man flyttade till sin andra förälder.   

Katrin säger:  

Jag bytte skola då jag skulle börja 6:an, och då var det lite bättre i början. Där fick man lite mer hjälp av 

hjälplärare också, men det var heller inte bra. Jag gick ut 9:an och då hade jag godkänt i svenska och eng-

elska, men inte matte och då fick jag gå på IV ett år och plugga upp matten. Ja, nu är matten roligast.  

Samma elev berättar vidare att hon fick godkänt i svenska och engelska:  

Ja, men knappt, det var ju för att jag fick hjälp av lärarna på höststadiet. Ja, jag har förträngt det lite, jag 

tycker inte det var en bra tid liksom, men de (lärarna) var inte lika engagerade.  

Under tidigare skolgång har hon alltid fått höra att hon inte gjort sitt bästa alternativt att hon inte kunnat. 

Slutligen säger hon att hon kan vara lite arg att ingen gjorde något redan då hon gick mellan- eller högsta-
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diet, eftersom hon i efterhand hört att lärarna redan då misstänkte att det var något. Först i vuxen ålder 

fick hon veta att det är ADHD, och det känns bra att få ett namn på vad det är.  

 

Två av respondenterna gick i mindre grupp/klass under grundskoletiden. Fia var en av dem och hon talar 

om att de inte var alls många där, ungefär sju elever, men hon kände sig utesluten från resten av skolan. 

De flesta elever som gick i denna klass hade Aspeger syndrom och det hade inte hon. Då jag frågar henne 

vidare om hon gått gymnasiet svarar hon att hon visserligen gått på gymnasiet fast hon var sjukskriven 

under större delen av tiden. Karolin gick också i mindre klass: 

På min tid visste man ju inte vad dyslexi var för någonting, då. Så jag blev satt i sådana här specialgrupper, 

där barn med problem blev satta. En del med antagligen samma, dyslexi, men också andra mer högljudda 

barn.  

Hon berättar att det var redan under lågstadiet som hon kom till sådan här specialgrupp. Förutom detta 

fick hon hjälp av talpedagog, från lågstadiet ända upp till 9:an. Hon berättar vidare att då hon gick i grund-

skolan hette det att hon inte hade något läshuvud. Det talades inte då om Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

Gerd och Fanny är två respondenter som gick sin grundskoletid inom andra varianter. Gerd till exempel 

som nu läser på gymnasiet hade under en period enskild undervisning i grundskolan. Det var där hon träf-

fade och undervisades av det hon själv benämner ”en bra lärare”. 

Fanny som nu studerar vid folkhögskolan gick under grundskoletiden inom särskolan.  

Min grundskola var i en särklass, fastän jag hade en normal begåvning. När jag gick i 3:an satt jag med 

6:ornas matteböcker. Men det var jättetrevliga lärare och så, men de ville hellre att jag skulle gå ut och leka, 

istället för att hålla till med studier och sådant, men som tur är hade jag bara IG i svenskan då jag gick ut 

9:an. Jag fick läsa in svenskan på IV-programmet ett år.  

Hon konstaterar sen att det var ganska populärt tidigare att placera de som hade problem i särskolan eller i 

särklasser. 

De övriga fyra studerande fick olika typer av stöd i ordinarie klass, till exempel hjälplärare, talpedagog al-

ternativt speciallärare eller specialpedagog. 

Frida säger sig alltid ha haft speciallärare i matematik. I efterhand har hon fått reda på att hennes mamma 

var i skolan och påtalade att en utredning behövde göras, men att lärarna inte tog till sig det, utan bara sa 

att Frida skulle klara sig ändå. Grundskolan beskriver hon som så fyrkantig och att barn placerades i lådor, 

små fack. Där är de bråkiga och bland dem hamnade hon. 

Hon berättar: 

Jag har aldrig kunnat skriva rätt, när jag fått ett papper har jag aldrig förstått innehållet. Jag har alltid känt 

mig dum i huvudet. Rent helvetiskt, det började redan i 1:an.  

7.2.2 Gymnasiet 

Då gymnasietiden kommer på tal visar det sig att samtliga går, har gått eller varit inskrivna på någon linje 

alternativt ett program av något slag. Av de som nu studerar vid folkhögskola eller kommunal vuxenut-

bildning är det endast en som har fullföljt en gymnasieutbildning. Fyra av de studerande, Kajsa, Katrin, 
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Frida och Fanny vittnar om att de hoppat mellan olika program och, eller läst på IV-program, inom gym-

nasiet. Fanny säger så här: 

Sen gick jag el-utbildning i X-stad, på gymnasiet, men jag blev inte riktigt färdig, jag saknar 700 timmar. Det 

blev för stressigt, då la jag ifrån mig allt, jag bara struntade i det. Jag han inte med.  

Hon har även gått på studiemotiverande utbildning via arbetsförmedlingen innan hon påbörjade studierna 

på folkhögskolan. Frida gick på något hon benämner ”P 17”, sedan någon handelslinje och därefter blev 

hon avstängd från undervisningen på grund av missbruk. 

Gun som nu läser vid gymnasiet talar om att lärarna i grundskolan hade mer humor och att de kunde 

bjuda mer på sig själva än lärarna på gymnasiet. Hon säger också att grundskoletiden var den absolut bästa 

tiden och att det var otroligt kul att gå i grundskolan. Klassen hade varit sammanhållen ända från förskole 

tiden och alla kände varandra mycket väl. Det är en tid hon saknar. 

7.3 De studerandes framtidsplaner 

Det här avsnittet speglar de studerandes framtidsplaner. En del är mycket konkreta medan andra är mer 

på planeringsstadiet. Detta beroende säkert på var man befinner sig i livet och vilka olika förutsättningar 

och mål de studerande har. Samtliga studerande har tankar om vad de vill göra sedan, efter studietiden. 

Katrin, Kajsa och Fia uttrycker oro inför att de inte ska få samma hjälp som de har nu om de börjar på 

högskolan eller någon annan utbildning. Katrin uttrycker det så här:  

Men jag vill inte sluta här, men jag vill inte. Jag tycker att jag får så bra hjälp av specialpedagogen, så jag är 

lite nervös över att man inte får samma hjälp om man börjar på högskolan. Tja, jag förväntar mig inte att 

man får sådan hjälp, men jag hade inte förväntat mig att jag skulle få det här heller. 

 

Gerd kan tänka sig att starta eget företag efter studietiden. Medan Gun har lite mer oklara funderingar vad 

hon vill göra. Hon har tankar om att flytta utomlands och jobba. Hon uttrycker det så här:  

Jag har tänkt på, pratat med en kompis att gå en bartenderkurs i Spanien eller flytta till Norge och börja 

jobba där, typ sådana saker. Jag skulle helst inte bo i Sverige, antingen utomlands i Spanien eller USA. 

Katrin berättar att hon blir klar med sina studier till jul och att hon tidigare varit på praktik under utbild-

ningstiden och det har lett till ett extrajobb inom äldrevården. Nu hoppas hon på att få arbeta där efter 

utbildningens slut, eftersom hon blir färdig undersköterska nu till jul. Sedan om några år, kanske hon vill 

fortsätta utbilda sig, studera på högskola.  

 

Några av respondenterna uttrycker rädsla för eventuellt kommande studier. Fia, befarar att hon inte kom-

mer att klara av studier inom kommunal vuxenutbildning eftersom hon tror att det är mycket svårare än 

vad det är att studera på folkhögskolan. Fanny uttrycker det som att hon i värsta fall får läsa på kommunal 

vuxenutbildning. Hon talar också om att hon önskar bättre skolgång för alla elever. Hon anser att det är 

för få vuxna inom skolan över huvud taget och uttrycker sig så här:  

Jag önskar fram för allt bättre skolgång alltså och mera, mer lärare som kunde hjälpa till där helt enkelt. El-

ler mer lärare till alla elever därför att som det är just nu, är det för många elever per lärare. Flera elever fin-

ner sig inte motiverade att göra något, så mer lärare och mer positiv inställning och mindre stress. 
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Kajsa berättar om den hjälp hon har fått av sin boendestödjare, vilket var en förutsättning att hon överhu-

vudtaget vågade ta sig till den kommunala vuxenutbildningen. Hon talar om en utbildning som hon vill 

söka:  

Utbildningen i Skåne, det är liksom mitt mål, jag har tänkt på det i två år. Jag lär skriva ett personligt brev, 

vilket inte går särskilt bra. Jag har skrivit mitt namn och att jag är kreativ och sen har jag inte kommit myck-

et längre. Jag fick en ny boendestödjare nu och hon ska hjälpa mig dit. Jag ska inte bara tänka på att ta mig 

dit, utan hur jag ska försörja mig, hur jag ska få bostad. Det är liksom inte det lättaste att ta sig dit, ingen bil, 

du känner ingen med bil. Vad gör du då? Och allt det där, hitta en boendestödjare där. Så de hjälper mig att 

få ner tankarna att få till det, för det kommer inte naturligt.  
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8 Reflektioner och diskussion 

Vuxenutbildning har kommit att omfatta fler och fler personer i vårt samhälle. Samhällsutvecklingen går 

framåt och fler individer behöver bygga på tidigare utbildning för att matcha arbetsmarknaden, medan 

andra har stort behov av grundläggande utbildning eftersom de inte haft möjlighet att fullfölja grundskola 

eller gymnasieutbildning på grund av någon funktionsnedsättning. Då jag gjorde litteratursökningar i data-

baserna DIVA och ERIC fick jag en handfull träffar då jag sökte på vuxenstuderande och ADHD. Flera 

av dessa texter handlade om sociala, alternativt medicinska aspekter. Vid första anblicken då jag studerade 

vad som fanns dokumenterat handlade mycket om barn och ungdomar. Med anledning av detta såg jag att 

det var viktigt och intressant att lite närmare studera de vuxnas studiesituation då man har svårigheter 

inom ADHD-området. Då studiens syfte var att undersöka vilka upplevelser vuxenstuderande har om sin 

nuvarande studiesituation och vad de anser vara av särskild betydelse för dem, valde jag att använda mig 

av en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats.  

Med hjälp av den fenomenologiska ansatsen har det möjliggjorts att ta del av respondenternas erfarenhet-

er. Hartman (2004) påtalar att det är i studier med denna ansats man söker kunskap om hur essensen av 

erfarenheterna ser ut hos de individer som ingår i studien. Det är erfarenheten de har, tolkningen av fe-

nomenen som ligger till grund för hur de olika individerna ser på sig själva, sin omgivning och hur de 

handlar utifrån det. Nästa steg är sedan att tolka det respondenterna förmedlar, intervjuaren, i det här fallet 

jag, försöker då förstå motivet och det som ligger bakom individernas handlingar.  

Respondenterna i studien valdes genom bekvämlighetsurval, i det här fallet var det lärare, specialpedagoger 

och studie- och yrkesvägledare, vilka jag tidigare haft kontakt med, som gjorde urvalet på respektive skola. 

Bryman (2011) berättar att det är vanligt med bekvämlighetsurval vid kvalitativa studier, men man måste 

ha i åtanke att resultatet inte är representativt för en hel population.  Samtliga intervjuer bandinspelades 

och frågorna som återfinns i bilaga 3 användes. Dessa frågor gav rikligt med svar och nästa steg blev sedan 

att transkribera allt som sagts för att allt skulle kunna framträda tydligt. Vid analysen av materialet använde 

jag mig av det Kvale och Brinkmann (2009), beskriver som intervjuanalys med fokus på koncentrering och 

tolkning av mening.  

 

Resultatet i denna studie visar på en å ena sidan heterogen grupp, å andra sidan finns flera likheter. Stu-

derande inom olika skolformer ser olika på sin studiesituation och vad de behöver för att lyckas och sedan 

komma vidare. Ålder spelar givetvis in, liksom tidigare livserfarenheter. Det som till stor del är genomgå-

ende är att, sju av åtta studerande, nu trivs bättre på nuvarande utbildning än vad de gjorde under grund-

skole- och/eller gymnasietiden. Det framkom här att några av respondenterna gått i mindre grupp under 

grundskoletiden och att det känts exkluderande. En hade gått i särskola utan att ha haft utvecklingsstör-

ning och flera vittnar om att de fått diagnos ADHD och/eller dyslexi i vuxen ålder, men svårigheterna 

hade funnits sedan lågstadietiden. Flertalet av respondenterna säger sig ha ambitionen att studera vidare, 

men är osäkra på när och om de kommer att få det stöd som de känner att de behöver. Det framkommer i 
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flera av intervjuerna att det är betydelsefullt att hänsyn tas till funktionsnedsättningen och att det behöver 

göras på individnivå. Denna synpunkt framkom även i GRUV-utredningen, (SOU 2013:20). Responden-

terna vittnade om flera misslyckanden med tidigare studier, några efterfrågade mer kunskap som lärarna 

kan praktisera för att kunna möta olika funktionsnedsättningar. Det framkom även hur viktigt det är med 

motivation, jag tänker bland annat på Gun som nämnde att hon under förra läsåret varit intresserad av 

USA och då gick det lättare att läsa engelska.  

I den metastudie som Hattie gjorde (SKL, 2011) framkommer en del synpunkter angående pedagogers 

arbetssätt: det handlar bland annat om mellanmänskligt beteende, att vara engagerad och att visa på olika 

sätt att lära. De studerande jag intervjuat här talar just om engagerade lärare och lärare som individuali-

serar. De teorier som Mead (1934/1976) förespråkar, social interaktionism, det att se vuxnas lärande som 

ett ömsesidigt lärande mellan vuxna individer, där reflektion blir till en social handling talar för att lärarna 

diskuterar på ett annat sätt än vad de studerande tidigare varit vana vid under tidigare studier. Även detta 

framhåller flera av respondenterna i denna studie, att lärarna ser individerna, lyssnar på dem och att de får 

vara med och påverka hur undervisningen läggs upp. Redan initialt tar man på en av skolorna reda på vil-

ken lärstil den studerande har för att kunna hjälpa maximalt. 

Hjälp med att fokusera, planera och hitta strategier för sitt lärande är sådant som respondenterna berättade 

om. Att sitta enskilt med en specialpedagog för att inte bli störd av den yttre miljön eller att få hjälp med 

att repetera de som tagits upp på tidigare lektion är några exempel på individanpassning. Detta har även 

studerats tidigare, till exempel i skriften ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD” 

(SPSM, 2012 a). Flera av respondenterna talar också om att de är hjälpta av sin mobiltelefon, att de kan 

skriva in vad och när de ska göra något, tidspåminnelser, fotografera det som skrivs på tavlan etc. 

I rapporten Attityder till vuxenutbildningen 2012 (Skolverket 2013) påtalas det brister vad gäller individ-

anpassning inom vuxenutbildning bland annat vad gäller studietakt. Det sägs där att två av tio vill studera 

snabbare och sex av tio studerande upplever studietakten lagom som den är. Bland respondenterna i 

denna studie påtalar flera just studietakten. Från några blir svaret att det är för långsamt tempo, några 

andra upplever att tempot är långsamt och därför bra, medan ytterligare en annan säger att hon är under 

vattenytan, eftersom det är så tidspressat. 

Den fenomenologiska ansatsen i denna studie har fungerat som ett verktyg då jag som intervjuare har  

tagit del av respondenternas vardag med fokus på deras studier. Jag har här försökt att hitta svar på hur 

individerna tänker och agerar, för de kan bara själva beskriva hur det är för just dem.  Enligt Nieswiadomy 

(i Creswell, 2009) är just strategin vid en fenomenologisk ansats att forskaren åsidosätter sina egna erfa-

renheter i processen för att få förståelse av deltagarna i studien. 

 

Dee (2007) pekar på att ett livslångt lärande har både ett ekonomiskt och ett socialt syfte. Det är också 

betydelsefullt att ta vara på de erfarenheter man fått sedan man lämnade den reguljära skolan. Att helt en-

kelt ta till vara vuxenstuderandes livserfarenheter. Enligt Dee finns endast lite forskning gjord runt äldre 

personer och deras studier. Ofta brister skolor och specialskolor med att titta längre än ”skolgrinden”.  
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Mycket mer behöver göras för att komma till rätta med situationen för ett antal vuxenstuderande som på 

något sätt aldrig fick en ärlig chans inom grundskolan alternativt gymnasiet. Arbetsmarknaden kräver vissa 

saker, CSN kräver annat, men till syvende och sist är det människan som behöver stöd för att lyckas. Då 

en funktionsnedsättning inte syns utanpå och resursbristen är påtaglig på många ställen och tiden är knapp 

då man ska läsa en viss kurs, är risken stor att man inte lyckas denna gång heller. Att öka förståelsen bland 

pedagoger och beslutsfattare är viktigt. Ett steg i denna riktning skulle kunna vara att öka undervisning 

angående funktionsnedsättning inom lärarutbildningarna. Även fler specialpedagoger inom vuxenutbild-

ningen borde diskuteras, det finns i vissa kommuner men inte i alla. Om man får en andra chans att stu-

dera och misslyckas även då, är chansen stor att man kanske inte vågar prova igen. Vad händer då med 

människan? Det är dessutom kostsamt för samhället. En av de studerande som jag intervjuade sa att det 

var tur att det fanns en boendestödjare som bokstavligt drog henne till skolan annars hade hon inte kom-

mit dit, men alla har inte en boendestödjare. Man kanske inte ens vet om vilka möjligheter eller rättigheter 

man har. Det kan vara svårt att söka själv alternativt man har ingen som kan hjälpa en med det, då man 

har svårigheter med tidsuppfattning, planering etcetera. Dee (2007) säger vidare att forskare ofta söker 

lösningar i andra paradigm och därför behövs en forskningsagenda som engagerar både politiken och 

praktiken för att förändringar ska komma till stånd.  Det kanske är här man behöver göra fler studier för 

att komma vidare. Olika aktörer behöver samverka för att de grupper jag tagit upp i denna uppsats ska få 

den undervisning de har rätt till, skolan kan inte vara en isolerad ö.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de studerande som intervjuats i denna studie har blandade erfarenheter 

av nuvarande och tidigare skolgång. De flesta upplever dock att det är lättare att studera som vuxen ef-

tersom man blir bemött som en vuxen individ av andra vuxna. Individualisering, vilket kan betyda väldigt 

olika för olika individer, är något som tycks vara av särskild betydelse för de flesta. Tidsaspekten är också 

central, det att olika studerande behöver olika mycket tid för att lära och att de som undervisar har fantasi 

att kunna arbeta okonventionellt och att hänsyn tas till varje studerandes förutsättningar både vad gäller 

perception, koncentration och motivation.  
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Bilaga 1. Kriterier för ADHD, enligt DSM-IV-TR 

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM-IV 

(APA, 2002): 

A. Antingen (1) eller (2): 

1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en grad som är 

maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller ar-

betsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna) 

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete 

eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, böcker 

eller verktyg) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet. 

2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex månader till en grad 

som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats 

en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdo-

mar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

f) pratar ofta överdrivet mycket. 

Impulsivitet 

a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

b) har ofta svårt att vänta på sin tur 

c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar). 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet skall ha funnits 

före sju års ålder. 
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C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen (”some impairment from the symptoms”) 

föreligger inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning (”there must be clear evi-

dence of clinically significant impairment”) socialt eller i arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, 

schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av någon annan psykisk stör-

ning. 

Undergrupper 

 Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, (ADHD) i kombination. Både kriterium A1 och A2 

har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna. 

 Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen bristande uppmärksamhet. Kri-

terium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A2. 

 Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet. 

KriteriumA2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A1. 

För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) med symtom som inte längre helt uppfyller kriterierna 

skall ”i partiell remission” också anges. 
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Bilaga 2. Kriterier för Lässvårigheter respektive skrivsvårigheter en-

ligt DSM-IV-TR 

Följande kriterier gäller för Lässvårigheter respektive skrivsvårigheter enligt svenska översättningen av 

DSM-IV(APA, 2002). 

Lässvårigheter 

A. Läsprestationen, mätt med standardiserade, individuellt genomförda tester avseende läsfärdighet eller 

läsförståelse, är klart under den förväntade nivån för personer i samma ålder, med motsvarande intelli-

gensnivå och åldersrelevant utbildning. 

B. Störningen enligt kriterium A försvårar i betydande grad skolarbete eller andra aktiviteter som kräver 

läskunskaper. 

C. Om sensorisk funktionsnedsättning finns med i bilden är lässvårigheterna mer uttalade än förväntat 

 

Skrivsvårigheter 

A. Förmågan att uttrycka sig i skrift mätt med standardiserade, individuellt genomförda tester (eller vid 

funktionsbedömning av skrivfärdighet), är klart under den förväntade nivån för personer i samma ålder, 

med motsvarande intelligensnivå och åldersrelevant utbildning. 

B. Störningen enligt kriterium A försvårar i betydande grad skolarbete och andra skrivaktiviteter som krä-

ver förmåga att uttrycka sig i skrift (t ex att skriva grammatikaliskt korrekt eller att disponera en text). 

C. Om sensorisk funktionsnedsättning finns med i bilden är skrivsvårigheterna mer uttalade än förväntat 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Nuet 

Berätta för mig hur det är nu. 

 Hur ser en skoldag ut? 

 Vad gör du? 

 Hur trivs du här på vuxenutbildningen? 

 Har du något stöd då du går i skolan? 

 Har du något hjälpmedel då går i skolan? 

 Passar det dig?  

 Hjälper det dig? 

 När lär du dig bra? 

 Läxor 

 Lärarens sätt 

 Relationen till lärare  

 Lärarens sätt att undervisa 

 Raster 

 Trivs du här? 

 Vad skulle en kompis säga om dig? 

 Vad är du intresserad av? 

 Vad är det bästa med din utbildning nu? 

 

Tidigare skolan 

Berätta för mig hur det var tidigare 

 Hur var det då du gick i grundskolan? 

 Har du gått i någon annan skola, utbildning, hur var det? 

 Lärarnas sätt? 

 Kan du se någon skillnad? 

 

Framtiden 

Berätta för mig hur du tänker om framtiden 

 Vad vill du göra sen då du slutar här på utbildningen? 

 Om du fick önska hur skulle det se ut för dig? 

 Hur vill du att det ska vara? 


