Aktuell forskning om vuxenutbildning vid en av världens största
vuxenpedagogiska forskningsmiljöer
Inledning
Forskning om vuxenutbildning är idag en bristvara i Sverige, trots att vuxenutbildningen i
termer av komvux och SFI, involverar flera hundratusen elever årligen. Omfattningen av
forskning om vuxenutbildning kan något förenklat sägas följa samhällets
konjunkturväxlingar, och därtill hörande politiska reformer, vilket varit centralt för områdets
kapacitetsbyggande. Under perioder av omfattande reformer och satsningar på komvux och
arbetsmarknadsutbildning har resurser gjorts tillgängliga för utvärderingar och följeforskning
från olika myndigheter, vilket bland annat möjliggjort genomförande av flera
avhandlingsprojekt. Centrala frågor som har behandlats inom denna forskning har bl.a.
handlat om vuxenutbildningens betydelse för deltagare såväl som för samhället, migranters
studiedeltagande och upplevelser, vuxnas deltagande och rekrytering till studier, frågor om
undervisning inom ramen för dessa sammanhang samt forskning om nationella och
transnationella policyförändringar.
Frågorna är fortfarande aktuella, inte minst då vuxenutbildningen ser mycket annorlunda ut
idag än för bara 15 år sedan. Forskningsintressen som tillkommit senaste åren handlar bl.a.
om studier av validering, dvs. forskning om identifiering, bedömning och dokumentation av
vuxnas lärande oavsett var och när lärandet har skett, frågor om vuxenutbildningens uppdrag i
att fostra medborgare, studier av vuxenlärares vägar in i yrket, samt frågor om
vuxenutbildningens organisering.
Infrastruktur för forskning om vuxenutbildning
En central del i uppbyggnaden av forskning om vuxenutbildning i Sverige är vissa
infrastruktursatsningar. Genom statliga satsningar på inrättandet av Sveriges enda professur i
vuxenpedagogik vid Linköpings universitet (1983) och inrättandet av Mimer, nationellt
program för folkbildningsforskning (1990), även det lokaliserat vid Linköpings universitet,
har det funnits institutionell och stabil grund för att bygga forskning om vuxenutbildning.
Mimer, har genom sitt nationella uppdrag, och aktiviteter haft en betydelsefull roll för
folkbildningsforskningens konstituering och utbredning. (En historik över Mimer finns
tillgänglig här.) En annan statlig infrastruktursatsning var inrättandet av ett nationellt
kompetenscentrum för livslångt lärande (ENCELL, 2002) vid högskolan i Jönköping vars
uppdrag är att sprida kunskap om forskning, men även att vara aktiv partner i
verksamhetsnära forskning om vuxnas lärande.
Förutom ovanstående institutionella sammanhang, är forskare till stor del beroende av olika
former av externa anslag för att kunna ägna sig åt forskning om vuxenutbildning. Det innebär
ofta att forskningsansökningar som rör vuxenutbildning konkurrerar med ansökningar som rör
skolan. I kombination med att det är väldigt få forskare i Sveriges som forskar om just
vuxenutbildning, är risken stor att kunskapen om sammanhanget och om forskningsområdet,
är lågt hos bedömare. Sannolikt påverkar detta möjligheten att erhålla anslag. Med andra ord,
vuxenutbildning hamnar i olika sammanhang, både i politiken, och i olika
utbildningspraktiker, lite på ”sidan om”, då fokus snarare ständigt riktas mot skolan. Så också
inom ramen för universiteten och dess lärarutbildningar.
En av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer
Vid Linköpings universitet finns idag, som redan nämnts, Sveriges enda professur i
vuxenpedagogik, lokaliserad vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (vid
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institutionen för beteendevetenskap och lärande – www.ibl.liu.se/pedvux). Avdelningen har
cirka 20 anställda, varav två professorer, flera lektorer och nio forskarstuderande. Inom
avdelningen finns forskning, forskarutbildning och grundutbildning kopplat till tre områden:
vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning.
Avdelningen har en central position som den ledande och mest omfattande forskningsmiljön
inom det vuxenpedagogiska området i Europa (och kanske även i världen). Miljön tar ett
nationellt ansvar för folkbildningsforskning genom Mimer, det nationella programmet för
folkbildningsforskning, och europeiskt ansvar för vuxenpedagogisk forskning genom att å ena
sidan ansvara för sekretariatet för den europeiska föreningen för vuxenpedagogisk forskning
(European society for research on the education of adults – www.esrea.org), samt ansvar för
redaktionen för den europeiska vuxenpedagogiska vetenskapliga tidskriften i vuxenpedagogik
(European journal for research on the education and learning of adults – www.rela.ep.liu.se).
Avdelningen ansvarar bl.a. för Sveriges enda Folkhögskollärarprogram och har ansvar för
yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet. Vi erbjuder även ett distansbaserat
mastersprogram i adult learning and global change, i samarbete med universitet i Kanada,
Australien och Sydafrika, och en del fristående kurser. Därutöver har avdelningen omfattande
uppdragsverksamhet i samarbete med kommuner, anordnare inom vuxenutbildningen,
folkhögskolor, studieförbund och statliga myndigheter.

Aktuell forskning om vuxenutbildning
Den forskning som idag bedrivs i relation till vuxenutbildning (SFI inräknat), vid den
vuxenpedagogiska forskningsmiljön vid Linköpings universitet, beskrivs kort nedan.
Därutöver har det under åren bedrivits flera forskningsprojekt om vuxenutbildning som
rapporterats i olika former såsom böcker, artiklar och bokkapitel.
Utöver ovanstående projekt som alla rör vuxenutbildning, finns flera pågående
forskningsprojekt i miljön som handlar om vuxnas lärande, men då inom ramen för andra
sammanhang, såsom folkhögskola, studieförbund, yrkeshögskola, och högskola.
Medborgarskapande i och utanför vuxenutbildning och folkbildning
I projektet studeras elever och deltagare i komvux och inom folkhögskola och de sätt
varigenom de blir skapade som, och skapar sig själva, som ”medborgare”. Med grund i
intervjuer analyseras en rad aspekter av elevernas ”blivanden” och ”göranden” som
medborgare, vilket hittills, bland annat, har resulterat i texter som handlar om:
 Komvux som en plats för korrigering av den abnormala medborgaren. Finns att ladda
ner här!
 Elevers förhandling om tillhörighet till den svenska samhällsgemenskapen, länk till
blogginlägg om texten finns här!
 Hur yrkesval är klassade och könade
 Hur dåtid, nutid och framtid kopplas samman i formandet av fritidsledaren som
förebild
 Hur komvux och folkhögskola skapas som platser för formandet av den
individualistiska medborgaren
Projektet leds av professor Andreas Fejes, och övriga projektmedlemmar är Magnus
Dahlstedt, professor i socialt arbete, Maria Olson, professor i pedagogiskt arbete, Fredrik
Sandberg, universitetslektor, och Lina Rahm, doktorand. Texterna som nämns ovan kan
erhållas genom att sända ett mail till andreas.fejes@liu.se
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Vuxenutbildningens marknadisering
Sverige har ett av världens mest marknadiserade utbildningssystem. Genom det fria skolvalet
är idag hela Sverige en marknad, där elever kan välja vilken skola de vill gå i. Friskolor och
deras ägare, ofta stora riskkapitalbolag, kan ta ut vinster från denna offentligt finansierade
verksamhet, något som inte har sitt like på andra håll i världen. Inom vuxenutbildningen är
marknaden något annorlunda. Genom upphandling, får den anordnare som bjuder “bäst
kvalitet till lägst pris” uppdragen (och kommuner har mandat att själva avgöra om de skall
upphandla eller ej). Som har rapporterats om i media senaste åren finns en rad problem
inbyggda i denna typ av system. Att vuxenutbildning har blivit en vara på en marknad har
konsekvenser i relation till vuxenutbildning, dess organisering, form, innehåll och göranden.
Under senare år har jag och några kollegor, börjat intressera oss för vad för konsekvenser
marknadiseringen har på vuxenutbildningen och de aktörer som finns inom ramen för denna.
Vad händer t.ex. med lärares arbetsvillkor, såsom anställningstrygghet, autonomi etc. när
utbildningen upphandlas via korta kontrakt? Vad händer med den pedagogiska praktiken,
undervisningen, i mötet mellan lärare och elev, när vuxenutbildningen (och eleverna) har
blivit en inkomstkälla? Med andra ord, marknadiseringen har en rad konsekvenser, vilka är i
behov av att belysas i forskning om svensk vuxenutbildning. Tre projekt pågår för tillfället
som både direkt och indirekt, berör frågan om vuxenutbildningens marknadisering.
1. Marknadiseringens konsekvenser
Tillsammans med Caroline Runesdotter och Gun-Britt Wärvik vid Göteborgs universitet har
jag nyligen publicerat artikeln Marketisation of adult education: principals as business
leaders, standardised teachers and responsibilised students i den internationella
vetenskapliga tidskriften International Journal of Lifelong Education. Artikeln kan nås via
denna länk! Här diskuteras några av de konsekvenser som marknadiseringen har för rektorer,
lärare och elever. Vi jobbar för tillfället med att finna finansieringsmöjligheter för att vidga
projektet till att omfatta studier av flera aspekter av marknadiseringens konsekvenser. Dels
genom att studera en kommun där upphandling av vuxenutbildningen är omfattande, dels
genom att studera en kommun där all vuxenutbildning sker i egen regi (eller där den
upphandlade delen är mycket begränsad).
2. Professionell identitet i marknadiseringens tidevarv
Diana Holmqvist har nyligen påbörjat sina forskarstudier inom ramen för ovanstående projekt
om marknadiseringens konsekvenser. Hennes forskningsintresse rör lärare, deras
arbetsvillkor, arbete och professionella identitet inom ramen för en marknadiserad
vuxenutbildning.
3. Könade ideal inom skönhetsutbildning för vuxna
Eleonor Bredlöv skriver en avhandling om privata skönhetsutbildningar, och hur det inom
ramen för dessa yrkesutbildningar, produceras ideal om skönhet, kön och profession. Privata
skönhetsutbildningar är en form av vuxenutbildning som inte har rönt något
forskningsintresse i Sverige. Det handlar om utbildningar där elever köper sig platser, för
ibland uppemot 100tkr per år, för att utbilda sig till t.ex. hud- eller spaterapeut. Här är det
“verkligen” en marknad, där den enskilde betalar för sin utbildning.
Projektet är i sitt slutskede och det finns för tillfället två texter publicerade. I den första texten
studeras det marknadsföringsmaterial som skolorna använder sig av för att rekrytera elever.
Här framkommer bland annat hur konsumtion som idé och praktik skapas som könad och
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central i yrket, länk här. I den andra texten riktas intresset mot hur elever, genom de sätt de
talar om sitt yrkesval och framtid positionerar sig själv i termer av könad kunskap. Det
handlar bl.a. om hur de använder sig av både vetenskapligt kunnande för att legitimera sitt
yrkesval, samtidigt som de återskapar könade skönhetsideal i sina berättelser, länk här. I den
tredje texten, som ännu inte är tillgänglig, studeras hur eleverna, i undervisningen återskapar
vissa specifika könade ideal om skönhet och om vilken kunskap, könad sådan, som är viktig
för en hud- och spaterapeut.
Literacitetlärares professionella identitet
Helena Colliander skriver en avhandling, som kommit drygt halvvägs, om literacitetlärares
professionella identitet. Hon har studerat lärare inom SFI, och genom observationer och
intervjuer tittar hon närmare på fyra frågor:
1. Vilka är lärarnas mest centrala handlingar, och vad är tanken bakom dessa?
2. Hur formas lärarnas professionella identitet i mötet med en ny undervisningspraktik?
3. Hur formar tvåspråkiga literacitetlärare sin professionella identitet?
4. Hur kan literacitetlärarnas lärandebanor beskrivas i relation till de mer övergripande
förändringarna inom SFI?
Yrkeslärare professionella utveckling
Professor Per Andersson och docent Susanne Köpsén bedriver ett forskningsprojekt som
handlar om yrkeslärares kompetensutveckling. Mer specifikt intresserar de sig för att studera i
vilken omfattning yrkeslärare deltar i kompetensutveckling, och på vilket sätt yrkeslärare
upprätthåller sin kompetens i det yrke för vilket de undervisar. Hur upprätthåller t.ex. en
bygglärare sin kunskap om byggteknik, ett område som ständigt utvecklas, när denne inte
längre jobbar inom byggbranschen? De har skrivit flera texter, varav några redan är
publicerade. I en text används registerdata för att skapa en övergripande bild av yrkeslärares
kompetensutvecklingsdeltagande, länk här. I en annan text tittar de närmare på vilka faktorer
som påverkar yrkeslärares deltagande i kompetensutveckling, länk här. I en tidigare text, som
agerade förstudie till projektet, studeras yrkeslärares identitetsskapande i rörelsen mellan
tidigare yrke, nuvarande yrke som lärare, och sin identitet som student på
yrkeslärarprogrammet, länk här.
Avslutning
En central del i forskningsmiljöns arbete är att utveckla goda relationer med de praktiker vi
bedriver forskning om. Detta sker genom en rad olika nätverk och genom olika former av
uppdrag (uppdragsutbildningar, uppdragsforskning, utvärderingsuppdrag etc.). Ett av de mer
centrala syftena med sådana relationer är att få inspiration och input i vilka frågor som för
tillfället ses som centrala att beforska inom och i relation till vuxenutbildningen. Med andra
ord, i mötet skapas möjlighet för olika aktörer inom vuxenutbildningen att bidra med uppslag
till framtida forskningsprojekt och forskningsfrågor.
Flera av de ovan nämnda projekten är ett resultat av sådana relationer. Forskningen om
vuxenutbildningens marknadisering tog form efter flera samtal som förts med rektorer, lärare
och andra aktörer inom vuxenutbildningen som påtalat att just marknadiseringen är något som
behövs mer kunskap om som grund för vuxenutbildningens framtida utveckling. Projektet om
yrkeslärares kompetensutveckling tog fart efter kontakter med olika aktörer inom
yrkesutbildningens område, där just frågan om yrkeslärares kompetens lyftes fram som
central att få mer kunskap om. Flera tidigare genomförda projekt, bland annat
forskningsprojekt kopplade till frågor om validering, utvecklades med grund i att forskare i
miljön ursprungligen erhållit uppdrag från Skolverket, kommuner och andra intressenter att
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genomföra en rad utvärderingar av valideringsprojekt. Med grund i den kunskap som där
utvecklades, skrevs forskningsansökningar till vetenskapsrådet, där medel erhölls för vidare
forskning i området. Med andra ord, frågor som definieras i vuxenutbildningens praktik, har i
flera fall direkt effekt på vilken forskning som bedrivs om vuxenutbildning.
Förhoppningen är att olika former av samverkan mellan universitet och vuxenutbildningens
olika aktörer ytterligare utvecklas. På så sätt kan vi som forskare får inspiration till att
formulera relevanta och viktiga forskningsfrågor samtidigt som olika aktörer inom
vuxenutbildningen erbjuds kunskap som förhoppningsvis, på olika sätt, kan bidra till
reflektion om och utveckling av den egna verksamheten.
Den som är intresserade av någon form av samverkan får gärna kontakta mig via e-post enligt
nedan.
Andreas Fejes
Professor i vuxenpedagogik
Linköpings universitet
andreas.fejes@liu.se

5

