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ABSTRACT  
Detta är en kvalitativ studie i matematiklärarens föreställningar och erfarenheter kring 

deltagargruppen och undervisningen på komvux samt lärarens tolkning av orsaker till den 

stora mängd individer som inte uppnår kursmålen i matematik. Intervjuer med komvuxlärare 

samt observationer av undervisningen har gjorts för insamling av data som sen kvalitativt har 

analyserats. Det som framstår är att deltagargruppen har blivit yngre med åren och 

baskunskaperna försämrats. Undervisningen liknar en föreläsning, där läraren förklarar och 

pratar matematik. Förklaringen kännetecknas av exempel från den vuxnas vardag och 

erfarenheter, utöver det involveras deltagarnas erfarenheter mycket lite i undervisningen. 

Deltagarna är generellt mycket passiva under lektionstiden.      

 

 

Nyckelord: Vuxenpedagogik, komvux, undervisning, deltagare, matematik, lärare 
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INTRESSET FÖDS 

 

Det är höstterminen 2010 på Pedagogiska 

institutionen i Stockholm och vi väntar på 

en introduktion i LUV – att Leda och 

Utveckla Vuxnas lärande av Petros 

Gougoulakis. Det är denna kurs som 

kommer att föda vårt intresse för det 

vuxenpedagogiska ämnet, dess teorier och 

tankesätt kring inlärningsprocessen hos 

vuxna. Intresset inriktas snabbt till 

läromiljöer som påminner om den 

skolsituation vi själva har erfarenhet av, 

vilket resulterar i ett examensarbete med 

inriktning på Komvux. Komvux som är en 

mycket intressant miljö då den 

kunskapsmässigt liknar ungdoms-

gymnasiet med samma läroplan och 

kursmål men där de studerande är vuxna 

och målen ska uppnås genom andra 

pedagogiska metoder. 

 

Ruben Strömholm & Tatyana Gergi 
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1 INLEDNING 
Skolan, ett ständigt diskuterat och debatterat ämne, i media, politik och kring middagsbordet 

runt om i vårt avlånga land. Men debatten fokuseras ofta på miljöer där barn och ungdomar 

sitter i skolbänken och bort från platser med vuxna studerande. Denna studie inriktar sig till 

en av dessa platser nämligen den kommunala vuxenutbildningen – komvux. Komvux har en 

lång historia och är en etablerad miljö för vuxenstuderande. Utbildningen har genom åren 

genomgått vissa förändringar men hur dessa förändringar har påverkat komvux vet vi idag 

mycket lite om.     

 

En av förändringarna är komvux roll i det svenska utbildningsväsendet. När komvux 

grundades 1967 hade 60 procent av den svenska befolkningen som mest gått i skolan i sex år. 

Sverige hade en så kallad begåvningsreserv som vi skulle ta tillvara på för att främja såväl 

demokrati som ekonomi. 2005 var siffran nästan den omvända då nästan 50 procent av varje 

årskull hade högskoleutbildning. Idag är det inte längre frågan om någon begåvningsreserv 

utan istället fungerar komvux som ett skyddsnät som riktar sig till de eftersatta i samhället.  

 

Från och med 2006 kan inte längre vem som helst studera på komvux utan att uppfylla vissa 

krav. Dessa krav ser inte ut som vid exempelvis högskolor eller universitet där vissa 

förkunskaper krävs, istället så måste den vuxne vara ”ickebehörig”, alltså inte ha ett betyg alls 

eller vara underkänd i en specifik kurs eller linje (grundskolenivå eller gymnasienivå).  

 

Matematik som är ett av de tre basämnena (svenska, engelska, matematik) är det ämne som 

flest elever på högstadiet, gymnasiet och komvux misslyckas i
1
. På komvux har betygstrenden 

sett likadan ut de senaste åren med ökande andel IG och G, samt minskande andel VG och 

MVG (se avsnitt Statistisk bakgrund).  

 

Komvux undervisning utgår från samma kursmål och läroplaner som grundskolan och 

gymnasiet men skillnaden är att det är vuxna undervisas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 www.skolverket.se  – på skolverkets hemsida finns statistik och publikationer som allmänheten kan ta del av.  

http://www.skolverket.se/
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2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING  
I den här studien ska vi närma oss lärarens föreställningar kring (1) den studerande och 

deltagargruppen, (2) undervisningen på komvux. Den vuxenpedagogiska teorin vi utgår ifrån 

är konstruktivistisk teori i läroprocessen hos vuxna samt teorin om ett transformativt lärande.    

Eftersom matematik är det ämnet flest individer har brister i (se tabell 2) frågar vi oss även 

vad lärarna själva tror är orsaken.   

 

Syftet är att få en fördjupad bild av undervisningen och deltagarna på komvux ur lärarnas 

perspektiv. Vi utgår från lärarna eftersom de har lång erfarenhet och har stått på katederns 

båda sidor, till skillnad från deltagaren. Genom att identifiera hur deltagaren och 

undervisningen ser ut kan detta ställas i relation till komvux samhällspolitiska syfte samt 

belysa problemetiken som råder på komvux idag.   

 

 

Frågeställningar; 

 

 Vad har komvuxläraren för föreställningar och erfarenheter kring den studerande
2
 och 

deltagargruppen
3
? 

– Har den studerande och deltagargruppen förändrats över tid? 

– Vad tror informanterna är orsaken till de låga betygen?  

 

 Vad har komvuxläraren för föreställningar och erfarenheter kring undervisningen? 

– Om en förändring i deltagargruppen har skett, hur har det påverkat undervisningen? 

 

 Hur går undervisningen i matematik till i praktiken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Studerande - den enskilda vuxna individen i en undervisningssituation 

3
 Deltagargruppen - hela gruppen av studerande i klassrummet 
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3 BAKGRUND 
 

3.1 KOMVUX VÄXER FRAM 

Bildning av vuxna har länge funnits men inte i så etablerade former som de ser ut idag. Under 

början av 1800-talet kom samhället i samband med industrialiseringen ta större och 

annorlunda form än vad den haft innan.  Allt eftersom kom samhället även i samband med 

detta skapa läroformer. Det skapades bland annat studiecirklar, mindre hantverkarskolor och 

folkhögskolor. Nya läromiljöer har med tiden formats och gamla utvecklats för att anpassas 

till det samhälle vi lever i. När industrialiseringen i Sverige började ta fart år 1890 skapades 

det en arbetsmarknadsutbildning dels för att hindra arbetslösheten, men samtidigt för att 

utveckla och anpassa befolkningen till det industrisamhälle Sverige kom att bli Johansson & 

Salin (2007).    

 

Under 30- och 40-talet fattade regeringen ett antal beslut om utbildningar, bland annat att den 

obligatoriska folkskolan skulle bli sjuårig från den sexåriga utbildning det var innan. De 

vuxna som ville studera under denna tid fick inte gå på folkskolan utan hänvisade till 

korrespondensstudier eller liknande yrkesskolor. Efter regeringsskifte 1945 fattades nya 

beslut för vuxenutbildningen, bland annat så fick man en utökad och fördjupad 

vuxenutbildning och med det även en ny högskoleorganisation. Syftet med utredningarna var 

främst att utbilda alla i samhället och fostra demokratiska människor (SOU 1948:27, s. 3) med 

en god tanke om att tillsammans skapa ett mer jämbördigt samhälle som gynnar alla.  

 

På 50-talet ökade intresset bland vuxna att bilda sig och nu trädde kvinnorna fram allt mer i 

utbildningsväsendet. Kvällsgymnasier skapades och med det lockades allt fler att studera. Det 

talades om att det fanns en begåvningsreserv i Sverige och det var till denna grupp 

kvällsgymnasiet riktade sig, Johansson & Salin (2007). Begåvningsreserven bestod bland 

annat av vuxna som inte kommit i kontakt med utbildningsväsendet tidigare, exempelvis 

kvinnor som varit hemma (hemmafruar), landsbygdsbefolkningen men främst unga män som 

inte hade fått tillgång till högre studier, Högheilm (2006).  

 

På 60-talet förändrades det svenska skolsystemet radikalt där man bland annat avskaffade de 

dåvarande realskolorna och folkskolorna som ersattes med en nioårig grundskoleutbildning, 

Johansson & Salin (2007). Detta kom att forma en ny typ av vuxenskola som år 1967 

fastställdes genom riksdagsbeslutet (SOU 1965:60), nämligen den kommunala 

vuxenutbildningen, komvux. Det var mer eller mindre en kopia av gymnasieskolan men 

anpassad för vuxna som inte hade fullbordade gymnasiala kunskaper samt för de som ville 

studera rent allmänt. Baktanken till denna typ av utbildningsform var att skapa ett så kallat 

kunskapslyft, att utbilda hela befolkningen och främst inriktade sig komvux till den del av 

befolkningen som max hade gått i skola i sex år, Högheilm (2006). De vuxna skulle ha samma 

rätt och möjligheter att skaffa sig gymnasiekompetens som ungdomarna. Innan komvux hade 

vuxna fått gå på ungdomsgymnasiet om det ville komplettera sin utbildning. Snabbt växte 

kritiken mot detta, vuxna skulle inte beblandas med ungdomar. Det var en av anledningarna 

till att komvux 1967 inrättades som ett separat vuxengymnasium (ibid.). Formellt kom 

komvux att bli egen skolform år 1984 och som även fick sin egen läroplan 1982 (Lvux82).  

 

1995 tillsattes ännu ett nytt kunskapslyft likt det som skedde på 60-talet med en liknande 

vision på att ta vara på kunskapen i samhället men denna gång sattes fokus mer på att halvera 

arbetslösheten, utbilda och investera i det humankapital som fanns och utveckla samt förnya 
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den kommunala vuxenutbildningen. Innan likt som nu var tanken att utbilda de lågutbildade 

men nu intogs andra vinklar. Skillnaden som blev grundtanken denna gång var att forma ett 

livslångt lärande, att utveckla den vuxne både genom att ta vara på den kunskap som fanns 

samt utveckla den, Johansson & Salin (2007).  

 

Kunskapslyftet hade arbetsmarknads-, tillväxt- och utbildningspolitiska mål som fortsatte 

formas efter avslutet år 2002. Efter kunskapslyftet fick kommunerna under åren 2003-2006 

fortsatta bidrag till utveckling av vuxenutbildning, det skulle betona individens behov och 

lärande betydligt starkare än de tidigare förordningarna som funnits, Salin (2006).  

 

2006 fattade utbildningsdepartementet beslut om komvux som resulterade i att behörighet till 

komvux blev allt snävare. Detta eftersom regeringen ansåg att ungdomar med gymnasiebetyg 

använde komvux som en kompletteringsbas. Man började skära ner på bidrag och med det 

kom komvux förutsättningar att förändras, Johansson & Salin (2007). Med de nedskärningar 

som successivt gjordes kom komvux att formas till ett ”skyddsnät” för de mest eftersatta 

studenterna som fallit igenom det svenska skolsystemets kursmål, på ett eller annat sätt.  

 

Idag skall den som vill läsa på komvux vara (1) minst 20 år och ha grundskolekompetens eller 

(2) ha slutfört en minst 3-årig gymnasieutbildning
4
. Detta gäller de studerande som vill läsa 

gymnasiekurser men komvux erbjuds också för dem som är i behov av grundskolekompetens. 

Den gruppen räknas som lika ”behöriga” som de med de ovannämnda kriterierna.  

 

3.2 KOMVUX UNDERVISNINGSIDEAL VÄXER FRAM 

När samhället började utbilda vuxna fanns inga etablerade teorier kring hur vuxna bildar sin 

kunskap eller hur utbildningen skulle utformas. Bilden var att barn, ungdomar och vuxna 

fungerade på samma sätt i undervisningssammanhang. Men denna föreställning kom fort att 

ifrågasättas. En av dem som riktade kritik mot den ”traditionella” utbildningsformen var 

Oscar Olsson, även kallad för ”studiecirkelns fader”. Han var emot den enkelriktade 

kunskapsförmedling skolan ofta stod för, där läraren står framme vid katedern och föreläser 

samtidigt som de studerande sitter passivt och ”tar in” kunskapen. Han hade en annan teori 

om hur vuxna fungerade. Han menade att den studerande inom folkbildningen skall vara aktiv 

genom ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan lärare-deltagare samt deltagare-

deltagare.  

 

På vissa kompletteringsgymnasier som grundades på 50-talet tillämpades detta tankesätt i 

undervisningen som utgick till mestadels från deltagarnas erfarenheter. Undervisningen 

karaktäriserades av övergripande genomgångar från läraren där deltagarna själva fick söka 

detaljkunskapen genom exempelvis diskussioner med varandra och läraren, Höghielm (2006). 

 

När den kommunala vuxenutbildningen (komvux) skulle ta form diskuterades olika 

metodaspekter som skulle representera den specifika utbildningsformen. I en av de 

utredningar som gjordes (SOU 1965:60) sades att;  

”De metodiska erfarenheterna från ungdomsutbildningen torde utan större förändringar 

ha överförts till vuxenutbildningen”, Höghielm (2006) s. 195.  

 

De vuxna sköts på så sätt rent formellt närmare ungdomars form av utbildning. I utredningen 

tonades skillnaderna i inlärning och undervisningsmetoder vuxna har gentemot ungdomar 

                                                 
4
 www.allastudier.se - 20/3-2011  

http://www.allastudier.se/
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ned. Trotts detta förklarades i 1965:60 att det inte kunde finnas en specifik typ av 

undervisningsmetod för vuxna, men det framfördes dock ett påstående. Det nämndes 

begreppet erfarenhet i samband med undervisning. De menade att eftersom den vuxne hade 

”varit med längre” och kan med det ta in sina erfarenheter i undervisningen ska detta också 

lyftas fram. Denna inriktning och syn på undervisning var annorlunda i jämförelse med 

undervisning till yngre, Höghielm (2006).  

 

I slutet av 70-talet och början av 80-talet gjordes en större studie i hur undervisningen 

egentligen gick till på komvux. Höghielm (2006) refererar till Larsson m.fl. studie från 1990. 

Vad studien visade angående utformningen av undervisningen var bland annat att 

undervisningen baserades mycket på muntliga genomgångar där deltagaraktivitet var väldigt 

låg. Den deltagaraktivitet som fanns bestod av en liten grupp individer, 20 procent av de 

studerande stod för 70 procent av deltagaraktiviteten. Uppföljande studier har gjort under 80- 

samt 90-talet som visar på samma resultat, där läraren stod mer för ledningen av 

undervisningen och där de studerande intog en mer passiv roll. Studien uppvisar skillnaderna i 

hur undervisningen till vuxna på komvux teoretiskt ”ska se ut” och hur verkligheten är 

utformad (ibid.).  

 

3.2 STATISTISKÖVERBLICK  

På Skolverkets hemsida
5
 finns statistik, analyser och prognoser som forskare kan ta del av och 

använda. Här nedan presenteras en statistisk överblick över förändringar som har skett på 

komvux de senaste åren vad det gäller de som studerar på komvux, lärarkollegiet och 

betygsresultat. Detta för att försöka beskriva den verklighet komvuxläraren undervisar i.       

3.2.1 Deltagargruppen  

Vuxna som väljer att studerar på komvux har för första gången sedan slutet av 90-talet börjat 

öka, och det är framförallt i eftergymnasiala utbildningar som ökningen sker. Under 

kalenderåret 2009 studerade 187 100 vuxna på komvux en ökning med sex procent jämfört 

med föregående år. De allra flesta studerade på gymnasialnivå, 80 procent, 18 procent 

studerade grundläggande utbildningar och de resterande 2 procenten gick 

påbyggnadsutbildningar, PM Dnr 71-2010:04.  

 

Det har alltid, sen komvux startade, varit fler kvinnor än män som studerat på komvux. År 

2009 var det totalt 64 procent kvinnor och 36 procent män på komvux, vilket är en liten 

ökning bland de manliga deltagarna. Den största ökningen bland männen finns i den 

gymnasiala utbildningen där det ökat med 3 procentenheter år 2009 från 2008 års siffra 33 

procent (ibid).   

 

Andelen deltagare som var födda utomland år 2009 var 40 procent där andelen ser olika ut 

beroende på vilken nivå de vuxna studerade. Det var 88 procent av dem som studerade på 

grundläggande utbildningar var födda utomlands, 30 procent på gymnasiala utbildningar 

respektive 26 procent på påbyggnadsutbildningar (ibid).     

 

Medelåldern bland de studerande har sjunkigt de senaste åren och år 2009 var medelåldern på 

komvux 31 år. Högst medelålder var de bland studerande i grundläggande utbildning samt 

lägst i de gymnasiala utbildningarna (ibid).    

                                                 
5
 www.skolverket.se – 18/3 2011 

http://www.skolverket.se/
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3.2.2 Lärarkollegiet  

Det tjänstegjorde 4 900 personer på komvux år 2009, som om vi räknar om det i 

heltidsanställningar blev det 3 200 lärare, av dessa personer var 63 procent kvinnor respektive 

37 procent män och 9 procent var födda utomland, PM Dnr 71-2010:04.  

 

Andelen lärare (heltidstjänst) med den pedagogisk högskoleutbildning har varit den samma 

under de senaste fem åren då 2009 hade 78 procent en pedagogisk utbildning, det är 22 

procent som saknar en lärarexamen. Andelen med pedagogisk utbildning är högre bland 

kvinnor än män, 83 procent respektive 69 procent (ibid).  

 

Tabell 1.Antal lärare per studerande
6
  

  Läsår                 

  2001/02   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Antal lärare (heltidstj.)                   

per 100 heltidstud. 5,1 5,4 5,5 5,1 4,8 5,1 5,3 5,1 4,6 

 

Som vi kan se i tabellen ovan har siffran på antal lärare per 100 studerande, varit ca 5 lärare 

per 100 deltagare de senaste tio åren. Märkbart är att det inte varit så få lärare per studerande 

någon gång under denna period än den senaste beräkningen.   

 

3.2.3Studieresultat  

Bland de studerande som fanns registrerade 2009 avslutade 71 procent kursen, 10 procent 

förväntades återuppta sina studier följande år och resterande 19 procent avbröt sina studier 

helt. Den siffran har i stort sett varit oföränderlig de senaste sex åren. Störst andel avbrott på 

gymnasialnivå var i kurs Matematik B där 34 procent avbröt sina studier PM Dnr 71-2010:04.  

 

2009 lyckades 87 procent av de studerande på komvux uppnå minst betyget Godkänt, 

fördelningen såg ut på följande sätt; 13 procent Ickegodkänt, 37 procent Godkänt, 31 procent 

Väl godkänt och 20 procent Mycket väl godkänt, (se tabell 2 nedan). Betygsresultaten på den 

gymnasiala vuxenutbildningen har följt samma mönster de senaste sex åren där utdelning av 

betygen IG och G ökar och där de högre betygen VG och MVG minskar (ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Tabellen 1 presenterar ett utdrag ur skolverkets statistik,  Komvux – Personal - Riksnivå - Tabell 4 A: 

Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet,  läsåren 2001/02-2009/10  
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Tabell 2. Betygsfördelning i samtliga slutförda kurser samt matematik kurser på 

gymnasialutbildningsnivå, komvux kalenderåren 2004-2009
7
 

Utbildningsnivå Antal kurs- Därav med betyget     

Kurs Deltagare Icke god- Godkänt Väl god- Mycket väl  
Kön som slut- Känt (IG) (G)   känt (VG) godkänt (MVG) 

Bakgrund fört kurs Antal Andel  Antal Andel  Antal Andel  Antal Andel  
Huvudman     (%)   (%)   (%)   (%) 

Gymnasial 
vuxenutbildning                   
Samtliga 
kalenderåret 2004 631 409  50 578 9,8 167 320 32,4 176 223 34,1 122 382 23,7 
Samtliga 
kalenderåret 2005 608 526  54 991 11,0 163 231 32,6 163 420 32,6 118 935 23,8 
Samtliga 
kalenderåret 2006 588 153  55 760 11,7 160 020 33,6 151 640 31,8 109 345 22,9 
Samtliga 
kalenderåret 2007 488 984  46 330 11,4 143 144 35,1 128 779 31,6 89 482 21,9 
Samtliga 
kalenderåret 2008 417 791  40 613 11,6 129 410 36,8 108 883 31,0 72 647 20,7 
Samtliga 
kalenderåret 2009 474 546  50 856 12,6 148 409 36,9 123 100 30,6 79 702 19,8 
Därav                   
        Matematik B 12 690  3 374 29,6 4 780 42,0 2 256 19,8 983 8,6 
        Matematik A 12 931  2 678 23,1 4 413 38,1 2 957 25,5 1 546 13,3 

 

 

Som vi ser i tabellen var det fler som får betyg Icke godkänt och Godkänt i matematiska 

kurser än den totala procenten av alla gymnasieutbildningskurser på komvux år 2009. Det är 

samtidigt färre som tilldelas de högre betygen Väl godkänt och Mycket väl godkänt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Tabellen 2 presenterar ett utdrag ur skolverkets statistik,  Komvux – Studieresultat – Riksnivå, Tabell 2: 

Betygsfördelning för kursdeltagare kalenderåren 2004–2009 som slutfört gymnasial vuxenutbildning 
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4 TEORIER OM HUR VUXNA LÄR 
Vi har i följande kapitel valt att presentera teorier kring inlärningsprocessen hos vuxna. 

Teorierna fungerar dels som en bas för oss som forskare och dels som analysverktyg för att 

förklara den data vi har införskaffat.   

4.1 KONSTRUKTIVISTISK INLÄRNINGSPROCESS   

Jean Piaget, 1896-1980, är en av de mest inflytelserika teoretikerna inom ämnet pedagogik 

och kunskapsteori. Han kom under sin tid att bli grundaren till det konstruktivistiska 

teoretiska synsättet om kunskapsprocessen. Piaget fokuserade större delen av sin forskning i 

barns sätt att skapa sig ny kunskap och hans stadieteorier använd än idag.  

Men Piagets teori är intressant och relevant även i ett vuxenpedagogiskt perspektiv. Jerlang 

(2008) beskriver Piaget i hans sätt att förklara hur vi människor knyter ny kunskap till oss. 

Detta sker genom en så kallad adaptionsprocess där människan skapar ny kunskap dels genom 

att anpassa verkligheten efter sig själv, i en så kallad assimilationsprocess, samt anpassa sig 

själv efter verkligheten, i en ackommodationsprocess. I adaptionsprocessen sker en ständig 

strävan hos människan efter jämvikt mellan assimilation och ackommodation men i vissa fall, 

när en ny kunskap uppmärksammas kommer den ena processen användas till lite större del än 

den andra. Det är när jämvikten återfinns som en förändring har skett och människan har 

utvecklats. För att förklara kunskapsprocessen ytligare menar Piaget att vi människor har 

olika scheman, tankestrukturer. Vi människor knyter ny kunskap till de befintliga scheman vi 

har genom assimilation, men tid nog kommer befintliga scheman in att räcka till för att 

förklara vekligheten. Nya scheman bildas eller alternativt att gamla omformas till mer 

detaljerade och övergripande genom en ackommodationsprocess. Det är viktigt att påminna 

om att vi människor inte använder oss av antingen assimilation eller ackommodation utan 

båda processerna är konstant aktiva i vår kunskapsbildning (ibid).  

 

Men lärande sker inte i vakuum utan i interaktion med omgivningen. Bourgeois (2002) 

sammanfattar Piageansk konstruktivism i hur människan konstruera kunskap i relation till 

miljön vi lever i. (1) Individen konstruerar mentala konstruktioner av verkligheten och det är 

den enskildes konstruktion av verkligheten som avgöra hur individen agerar i vissa situationer 

och miljöer. (2) När individen inte kan förklara omgivningen med existerande strukturer 

(scheman) omvandlas strukturen till en ny som den enskilde använder i interaktion med 

omgivningen.            

     

Bourgeois (2002) förtydligar att Piagets teori inte ger en konkret metod till hur vuxna skall 

bildas utan istället en teori på hur bildningsprocessen går till. Att ha förståelse över hur vuxna 

bildar ny kunskap är självklart mycket viktigt i utformningen av undervisningen. 

 
“The constructivist model in itself does not say anything about the best practices to teach adult 

in given context. However, understanding how the learner process works is of course essential to 

develop teaching practice.” (ibid, s. 130) 
 

Bourgeois (2002) har utgått från Piagets teori och skapar en modell av den vuxnas sätt att 

knyta ny kunskap till dig, se nedan Figur 1.  
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Figur 1. Lärprocessen Bourgeois (2002), vår tolkning 

 

  
 

 

Enligt Bourgeois (2002) är det första som sker i inlärningsprocessen, ett uppmärksammande. 

Det kan vara en upplevelse, ny information, alltså allt som uppmärksammar på något sätt hos 

den enskilde individen. Detta måste sedan begripliggöras genom att sättas i relation till det vi 

redan vet, våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Individen kan nu antigen se att den nya 

kunskapen överensstämmer med tidigare föreställningar eller inte. Vilket skapar två 

känslomässiga stadier i lärprocessen för vuxna. 

  

Lönnheden & Olstedt (2005) skriver att, om deltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter 

stämmer överens med den nya kunskapen kommer deltagaren förhållandevis enkelt kunna 

minnas och lära sig det nya. Detta är oftast en känslomässig behaglig process för den vuxna, 

som oftast stärker deltagarens självförtroende. Om däremot erfarenheten inte stämmer överens 

och står i konflikt med den nya kunskapen finns det olika scenarion som kan ske. Antingen att 

den nya kunskapen tillbakavisas vilket gör att ingen förändring eller utveckling kan ske 

(deltagaren har inte lärt sig något). Eller så omtolkas den nya kunskapen och rekonstrueras så 

UPPMÄRKSAMMA 

BEGRIPLIGGÖR  
Den nya informationen görs begriplig med hjälp av tidigare erfarenheter/kunskaper (scheman) 

Stämmer! 

BEKRÄFTANDE 
Positiva känslor 

Stämmer inte! 

KOGNITIV KONFLIKT 
Negativa känslor 

FÖRSVAR 
Omtolkar det nya så det stämmer överens  

med tidigare erfarenheter/kunskaper 

PÅBYGGNAD 
Assimilationsprocess 

FÖRÄNDRING 
Ackommodation  

Omprövar tidigare 

erfarenheter/kunskaper 
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att det ska stämma överens med gamla erfarenheter och föreställningar. Slutligen kan 

deltagaren ompröva de tidigare erfarenheterna för att senare kunna förändra dem, detta är en 

process som tar betydligt längre tid och kan väcka känslomässigt obehag hos den vuxna.   

 

När det handlar om att utbilda vuxna krävs det att den vuxne är mottaglig och har en vilja till 

förändring. Bourgeois (2002) framför att om rädslan för förändring är starkare än önskan hos 

den vuxna spelar det ingen roll hur goda lärovillkor än är, ingen ny kunskap kommer att 

bildas. Däremot om det är det omvända, att önskan är starkare än rädslan kan dåliga 

lärovillkor inte sätta stoppa för den vuxnas lärande, individen kommer istället att leta efter 

kunskapen på annat håll. Bourgeois förtydligar att när rädslan och önskan om förändring är 

jämnstarka kan goda lärovillkor ge möjlighet till utvecklingen.       

 

4.2 TRANSFORMATIVT LÄRANDE 

Jack Mezirow har utvecklat teorin om transformativt (omskapande) lärande. Vi människor 

bygger på våra individuella befintliga strukturer, scheman (se 4.1 Konstruktivistisk 

inlärningsprocess) och referensramar (individens tolkning av verkligheten), Mezirow (2000). 

När vi människor ställs inför en problematik som vi inte kan förklara med de befintliga 

strukturer vi har, uppstår som King & Kitchener (1990) kallar för spricka (”disequilibrium”). 

Vi kan nu genom en transformativ process tranformera den befintliga strukturen till mer 

övergripande, detaljrik och relevant struktur, som kan begripliggöra problematiken. 

Transformativt lärande hänvisar alltså till att omskapa en problematik i ens referensram 

(strukturer) genom att göra den mer berättigande, Mezirow (2000). När sprickan uppstår 

agerar individen genom att ”sortera ut”, ifrågasätta, omprövar, värdera befintliga 

föreställningar, värderingar och perspektiv. Samtidigt ställs individen kritiskt reflekterande 

mot det nya för att slutligen blida en ny struktur men det relevanta från den gamla strukturen 

samt från den nya problematiken. Denna transformering sker enligt Mezirow genom kritisk 

reflektion (ibid). Transformering av referensramar, våra egna samt av andras, gör vi genom att 

kritiskt reflektera över våra antaganden, var de grundar sig i, dess natur, våra ”ta-för-givet” 

föreställningar samt vilken kontext de används i.  

 

Enligt Mezirow (2000) inträffar lärande på ett av dessa fyra sätt; 1) genom att utarbeta 

existerande referensramar 2) genom att lära sig nya referensramar 3) genom att omskapa olika 

synvinklar eller 4) omvandla tankevanor.  

 

Mezirow fortsätter, genom att vara mer öppen och reflekterande gentemot andras perspektiv 

leder det till en rikare förståelse över olika kontexter. Människan är inte en passiv åskådare till 

perspektivet utan involveras i det. 

 

Mezirow (2003) anser att skapa demokratiska individer är vuxenutbildningens främsta uppgift 

där läraren ska engagera deltagarna i transformativt lärande genom att brädda deras förståelse 

av omvärlden, sig själva och andra. 

 
”Adult education addresses the task of helping learners engage in transformative learning by 

broadening their awareness to understand how what has been tacitly taken-for-granted 

influences their own beliefs, values, feelings, and judgments and those of others.” ibid s. 51    

 

 

 

King & Kitchener (1990) skriver att när vi lämnar tidigare föreställningar för att transformera 

kan detta medföra en viss känsla av obehag. Känslan av obehag bygger på att individen är 
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osäker om nya referensramar går att finna. De är därför viktigt för läraren att bygga upp 

lämpliga läromiljöer.  

 
”we must not only challenge old perspectives but must support people in their search 

for new once. Thus we must create an educational milieu that is developmentally 

appropriate.” Ibid s 168.   

 

Wilhelmson (2006) anser att skapa trygga miljöer för transformativt lärande är att föredra när 

det handlar om vuxenutbildning. Framförallt enligt henne själv i utbildningsmiljöer där 

vuxenstuderande börjar i ”minusläge” med dåligt självförtroende och tidigare erfarenheter 

från skolåren. Lärprocessen för vuxna har en fas av sårbarhet och kan vara mycket arbetsam, 

det är därför viktigt med en trygg läromiljö där den vuxna tar sig fram i sin egen takt.  

 

Även Bourgeois (2002) trycker på förhoppningar om ett transformativt lärande där han 

framhäver återkoppling snarare än kunskapskontroller, där frågor från deltagarna ska leda till 

ett gemensamt kunskapssökande. Där ”fel” eller ”misstag” ses som läromöjligheter då 

kognitiva konflikter (se 4.1.1) kan skapas i en gruppdynamik som kan ge känslomässigt stöd 

till den deltagare vars föreställningar har rubbats. Deltagarna engageras i att uttrycka sina 

föreställningar och utvecklas tillsammans såväl socialt som kunskapsmässigt.   

Genom att tillsammans reflektera, pröva varandras och sina egna värderingar och 

uppfattningar kan individen i grupp nå en högre och djupare kunskap än vad han/hon skulle 

ha gjort på egen hand (ibid).   

 

4.2.1 King & Kitcheners sju stadier 

King & Kitchener (1990) har, genom egen forskning från 1985, skapat en stadiumteori som 

förklara människans utveckling i sina föreställningar om kunskap, vetande och dess 

referensramar kring tolkningen av lärandet. Nedan framställs dessa stadier hur de förändras 

och vad de betyder för individen.   

 

Stadium Ett 

Vetandet karaktäriseras av det konkreta, alltså det individen ser som sanningen är sanningen. 

Individen ser kunskap både som absolut och konkret där föreställningar aldrig behövs bevisas 

eller verifieras. Detta stadium återfinns endast hos yngre barn.  

  

Stadium Två 

Vetandet blir nu mer komplext. Trots att sanningen går att finna kanske inte alla har funnit 

den. När sanningen inte är tillgänglig för alla anser individen att det finns vissa som har ”rätt” 

föreställning och andra som har ”fel”. Individen fortsätter att tro att alla problem går att lösa. 

Individen söker ”rätta” svar hos auktoriteter som individen tror sig hålla dessa sanna 

sanningar. Dessa autoritära sanningskällor kan till exempel vara en lärare. Detta stadium är 

vanligast hos tonåringar med återfinns ibland även hos äldre studerande.   

 

Stadium Tre 

I detta stadium splittras individens föreställningar om vetandet. Individen anser att inom vissa 

områden är sanningen tillfälligt okontaktbar även för auktoriteter, medan inom andra områden 

är föreställningen den samma som för tidigare stadier, alltså att sanningen går att finna genom 

auktoriteter. När sanningen är tillfälligt okontaktbar anser individen att innan sanningen har 

framträtt kan ingen, inte ens auktoriteter, ifrågasätta individens föreställningar.   
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Stadium Fyra 

Osäkerheten till vetandet blir nu allt mer påtaglig. Utan att kunna finna några sanna sanningar 

blir individen tvivlande till kunskap. Individen i detta stadium uppträder ofta förvirrad över 

hur kunskap ska valideras utan en auktoritet som kan förse individen med sanningen. 

Individen i detta stadium är ofta mycket skeptisk just mot den autoritäras roll.    

 

Stadium Fem 

Individen anser nu att vetandet måste placeras i en viss kontext. Individen går nu ifrån det 

skeptiska stadium fyra och anser att kunskap kan valideras genom att placeras i ett samanhang 

och perspektiv. Personen kan dock inte ta fram den relevantaste tolkningen till ett specifikt 

problem.    

 

Stadium Sex 

Individen ser nu vetande som tvivelaktigt och att kunskap måste bli förstådd efter den kontext 

den utgår ifrån. Individen börjar nu se att vissa argument, perspektiv eller föreställningar är 

mer relevanta än andra.    

 

Stadium Sju 

Trots att individen i detta stadium tror precis som i det förra, att vetandet är tvivelaktigt och 

att kunskap måste förstås efter det samanhang den tas ifrån, kan individen nu motivera en 

bättre eller den bästa lösningen på problemet ifråga. Individen anser att vissa föreställningar 

är mer sannolikenliga eller valida än andra. Individen anser att dessa föreställningar kan ses 

som temporära lösningar till problemet ifråga.     

 

King & Kitchener (1990) förtydligar att stadierna inte är åldersbestämda men att det vanligen 

sker en förändring hos individen var sjätte år då individen går till nästa stadium. Det är ytterst 

ovanligt med regression i stadieutvecklingen. Att som lärare kunna identifiera vilket stadium 

individen är i, är viktigt för att veta hur läraren ska agera gentemot den studerande. Läraren 

kan då utforma sin undervisning så att en individ i exempelvis stadium tre kan resonera 

temporärt som i stadium fyra.  
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5 LITTERATURÖVERSIKT  
Det bör förtydligas att följande kapitel baseras på forskares antaganden om vuxenstuderande 

och undervisningen till dem. Dessa normativa antaganden bör därför ses med kritiska ögon. 

Vi har valt att nämna dessa eftersom de går ihop med våra egna föreställningar om den vuxne 

i undervisningssituationen samt att vi anser dem vara relevanta för denna studie.     

    

5.1 FÖRESTÄLLNINGAR OM DEN VUXENSTUDERANDE 

Knowles (1990) är en av många som har skrivit om den vuxne i utbildningssammanhang. I sin 

bok The Adult Learner skriver han om de vuxna i undervisningssituationen på följande sätt; 

 

1. Behovet av att veta - Vuxna behöver veta varför de behöver lära sig något innan de lär sig 

det. 

2. Den lärandes självuppfattning - Allteftersom en person mognar (blir vuxen) förändras 

hans uppfattning från att vara en beroende personlighet till att bli en mer självstyrd människa 

3. Erfarenhetens roll - Med mognaden ackumulerar individen allt fler erfarenheter som blir 

till en resurs för lärandet. 

4. Beredskap att lära sig - När en person mognar orienteras dennes beredskap att lära i 

ökande grad mot utvecklingsuppgifter som ens sociala roller ställer. 

5. Lärandets inriktning - Den vuxna individens tidsperspektiv ändras från en uppskjuten 

tillämpning av kunskap till omedelbar tillämpning. Därmed sker en skiftning i 

uppmärksamheten från att vara ämnescentrerad till att bli problemcentrerad 

6. Motivation att lära - Vuxna personer motiveras i sitt lärande i högre grad av inre faktorer 

än yttre tvång 

 

Översatt av Petros Gougoulakis (Introduktionsföreläsning i Att Leda Och Utveckla Vuxnas 

Lärande, 10/11 2010) 

 

5.1.1 Ansvaret 

Bron & Wilhelmson (2005) belyser att den vuxne människan har ansvar på olika plan. Dels 

till sig själv – individuellt ansvar (exempelvis göra hemuppgifter, planera studietiden på ett 

fungerande sätt) samt ett gemensamt ansvar- det ansvar den vuxna har gentemot sina 

medmänniskor. Den vuxna ska bland annat tillföra kunskap till undervisningen genom att dela 

med sig av egna erfarenheter i diskussioner och reflektioner. Det bör tydliggöras att även 

läraren har ett ansvar i denna process, då denne måste ha kunskap om hur vuxnas lärprocesser 

fungerar.  

 

5.1.2 Tidiga forskning i komvuxlärarens föreställning av den studerande 

Larsson (1992) belyser skillnader mellan barn/ungdomar och vuxna i 

undervisningssammanhang genom att referera Larsson, Fransson och Alexanderssons (1990) 

studie. Studien består i dels öppna enkäter utskickade till komvuxlärare samt intervjuer med 

vissa och inriktar sig till att se skillnader komvuxlärarna ser i undervisning av vuxna i 

jämförelse med barn/ungdomar. Resultatet visar skillnader som delas upp i tre grupper; 

 

Vuxna är seriösa – den vuxne tar sina studier på större allvar, är mer motiverade, ställer större 

krav när det kommer till innehåll och effektivitet, är mer självdisciplinerade och mindre 

spontana (ibid).  
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Vuxna måste behandlas med varsamhet – när det talas om varsamhet mot studerade riktas ofta 

tankarna till de yngre elever och inte vuxna. Varför studerande på komvux måste behandlas 

med varsamhet enligt lärarna har att göra med bland annat de tidigare erfarenheter den vuxna 

har till skola och sig själv som lärande individer. Lärarna såg att varsamheten framförallt var 

viktig när det handlade om nya studenter på komvux, för att undvika att ”skrämma bort 

studenten”. En annan viktig aspekt vad gäller varsamheten gentemot den studerande är för att 

undvika att hota den vuxnas identitet. Det är viktigt att den vuxenstuderande behandlas som 

vuxen, i annat fall kan läraren hamna i konflikt med den studerande. Komvuxlärarna ser på 

komvux som en rehabiliteringsplats, där den vuxnas självförtroende skall stärkas. Det handlar 

också om att den vuxna vill ha och behöver en trygg rutin i lärandet (ibid). 

 

Vuxnas erfarenhet påverkar innehållet – deltagarnas erfarenheter skall påverka 

kursinnehållet. Studien visade att detta kan se olika ut beroende på vilket ämne som studeras. 

I ämnet samhällsvetenskap har det flesta vuxna erfarenheter som ungdomar inte har och som 

kan utgöra en grund för undervisningen. Här kännetecknades undervisningen av diskussioner 

och reflektioner mellan deltagarna och läraren till skillnad från exempelvis engelska som 

dominerades av färdighetsträning (ibid).        

  

5.2 FÖRESTÄLLNINGAR I UNDERVISNINGEN AV VUXNA 

En deltagargrupp som består av vuxna har alltså enligt vissa forskare andra egenskaper än 

elevgrupper bland yngre åldrar. I och med det krävs andra pedagogiska tankesätt när det 

kommer till undervisning. 

 

Höghielm (2006) skriver om ett utbildningsideal för vuxna;  

1. Undervisningen utgår från kursdeltagarnas livserfarenhet 

2. Undervisningen ska utveckla individen socialt  

3. Undervisningen ska vara problemorienterad  

4. Man ska använda sig av tekniker som baserar sig på erfarenhetsutbyte 

5. Kursdeltagarna ska ha ett klart inflytande på kursplanering och genomförande av 

undervisningen  

6. Utvärdering ska göras av en ömsesidig (lärare – kursdeltagare) mätning av 

kursinnehåll och upplägg 

 

Deltagarnas erfarenheter är en tillgång för läraren i sin undervisning, men det finns också en 

baksida. Lönnheden & Olstedt (2005) anmärker att deltagarnas tidigare erfarenheter från 

utbildningstiden kan både vara lustfyllda men också smärtsamma. Wilhelmson (2006) anser 

att bildning av vuxna ska ske genom att läraren skapar, som hon kallar det, positiva 

lärspiraler. Det första steget kan då vara att bryta ner de negativa föreställningar och 

erfarenheter deltagarna kan ha gentemot sig själva och lärande från tidigare skolår. Detta kan 

göras genom att deltagaren först får resonera kring vad kunskap är för dem, då individens 

föreställningar om kunskap styr förhållningssättet till lärandet, detta sätt att undervisa grundas 

ur Mezirow transformativat lärande (se 4.2 Transformativt Lärande).   

5.2.1 Lärarens roll 

Borgström & Gougoulakis (2006) belyser att läraren i vuxenundervisning inte har samma 

autoritära roll som på låg- mellan- och högstadiet samt ungdomsgymnasiet. Här måste läraren 

istället påvisa att han/hon är kunnig inom ämnet för att på så sätt ”vinna” deltagarnas respekt 

och intresse.        
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Anita Håkansson (2007) skriver i sin avhandling om lärarens ”uppgift” när det gäller 

undervisningen på komvux. Hon menar att läraren ska (1) se till att alla deltagare klarar sig 

(uppnår kursmålen) (2) fylla luckor (kunskapsluckorna) deltagarna har, (3) förbereda 

deltagarna inför framtiden.  

 

Bron & Wilhelmson (2005) nämner vissa kompetenser och egenskaper som en vuxenlärare 

bör ha för att kunna ”utföra” sitt arbete, dessa är;  

1: ämneskompetens 

2. kommunikativ förmåga 

3. engagemang i att underlätta de studerandes lärande  

4. omsorg om individuella studerande 

 

Dessa kompetenser kan jämföras med Gergi & Strömholm (2010) resultatet vi fick från vår B-

uppsats där egenskaperna komvuxlärarna ansåg viktiga och nödvändiga.  

Dessa egenskaper sammanfattas till tre större grupper; 

 

Personliga egenskaper – informanterna använde sig av begreppen som att vara flexibel och 

lyhörd. Även Lönnheden & Olstedt (2005) framhäver vikten av att vara flexibel och lyhörd. 

Lyhörd måste läraren vara för att kunna möta upp varje studerande och flexibel för att veta 

hur/på vilket sätt de studerandes erfarenheter skall kunna föras in i undervisningen. I Gergi & 

Strömholm (2010) undersökning ansåg även lärarna; att ha ett gott självförtroende, att tro på 

det som undervisas samt att vara medveten om att det just är vuxna som ska bildas var viktiga 

läraregenskaper.   

 

Relationsbaserade egenskaper – här handlade det om en ömsesidig respekt dels som lärarna 

gav till sina studerande samt en respekt de förväntade sig att få. Att få de studerande att känna 

att det är kul att lära genom att skapa en god lärande miljö i och utanför klassrummet, detta 

kan göras genom att läraren själv är så intresserade av ämnet att det ”smittar av sig”. I den 

goda lärmiljön har lärare och studerande tillit till varandra, en god relation och studenterna är 

delaktiga i undervisningen genom sina erfarenheter. (ibid)  

 

Ämnes- & Pedagogiska egenskaper – till gruppen tilldelas egenskaper som att vara en god 

organisatör, förmågan att möta upp olikheter samt ämneskunnig. Det ställs ett större krav på 

lärarnas ämneskunnighet när det kommer till vuxenstuderande då den vuxna måste veta 

varför. De pedagogiska egenskaperna handlar om att möta upp olikheter. Eftersom de 

studerande på komvux har olika kunskapsnivåer så är det viktigt för läraren att kunna ”ge 

något till alla”. Detta genom att ”blanda höga och låga” kunskapsnivåer i undervisningen. 

(ibid)   
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6 METOD 
Eftersom vårt syfte är att få en djupare inblick i komvuxlärarens erfarenheter och 

föreställningar om deltagaren och undervisningen, har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

ansats vad det gäller datainsamlings- och analysmetod. För att försöka få svar på våra 

frågeställningar valde vi att intervjua sex komvuxlärare i matematik samt observera 

matematikundervisning för några av dessa lärare.  

6.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT   

6.1.1Urvalsgruppen 

I vände oss till två komvuxskolor i Stockholmsområdet för att finna lärare till studien. Vi 

gjorde ett teoretisk urval av informanter utifrån vissa kriterier som vi gemensamt tyckte var 

intressanta och som vi ansåg skulle kunna ge relevant data till vårt syfte. När vi satt upp dessa 

kriterier och avgränsning började vårt sökande efter informanter.  

 

Urvalsgruppens kriterier: 

– Komvuxlärare  

– Lärare i matematik 

– Har arbetat inom yrket minst 7 år  

– Har erfarenhet av att arbeta med både barn/ungdomar och vuxna 

 

Att vi eftersökte lärare som jobbade på komvux, inom mattematik riktas direkt till vårt syfte 

och frågeställningar. För att få en djupare inblick och förståelse över hur lärarna uppfattade 

förändringen över tid ansåg vi det relevant att lärarna arbetat minst 7 år på komvux. Som 

nämnt tidigare (3.1 Komvux växer fram) så gjordes 2006 stora förändringar riktat mot vilka 

som har behörighet att studera på komvux. Vi ansåg det viktigt att informanterna hade 

undervisat på komvux både innan och efter detta skede. Vi ansåg att lärare som arbetet båda 

med barn/ungdomar och vuxna, kunde identifiera den vuxenstuderade med hjälp av att 

jämförelse mellan dessa olika åldersgrupper.     

 

Kontakten med de sex informanterna skedde på olika sätt, vissa svarade på de personliga e-

mail vi skickade ut, där vi förklarade våra intensioner med undersökningen. Andra kom vi i 

kontakt med via telefon där en djupare förklaring över vilka vi var och undersökningens syfte 

redogjordes. De flesta vi kom i kontakt med var via telefon. Detta tror vi kan bero på det som 

Johannesse & Tufte (2003) förklarar, att ett telefonsamtal skapar ett förtroende mellan 

forskare och informant eller som de väljer att kalla det, en ”dörröppnare”.  

Efter flera samtal och skickade mail uppbokades möten och vi kunde börja utföra våra 

intervjuer och observationer.  

 

6.1.2 Intervjuerna  

Alla intervjuer hölls på lärarnas arbetsplats (komvux) där informanten själv valde en plats vi 

kunde sitta ostört. Det kunde antingen vara i lärarens arbetsrum, ett mötesrum eller ett ledigt 

klassrum. Varje intervju var beräknad att ta mellan 30-40 minuter men kunde i vissa fall ta 

upp till 60 minuter beroende på hur intervjun gick. Att det var skillnader i intervjuernas längd 

berodde på att vissa informanter var mer målande i sina uttalanden, berättat långa historier 

och exemplifierade. Andra var mer koncisa i sitt berättande, de var eftertänksamma och 

svarade därefter direkt på frågan. Genom hela intervjun tog vi successivt anteckningar som vi 

kunde stödja oss på när det väl behövdes, exempelvis vid eventuella följdfrågor.  
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Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer med färdigt frågebatteri som endast 

skulle användas som stöd för att föra våra intervjuer framåt mot vårt syfte. Dessa skulle inte 

följas slaviskt utan endast användas som underlag för att hjälpa oss föra en röd tråd genom 

hela intervjun. Följdfrågor som inte fanns i vårt frågebatteri tillkom då ämnen och frågor 

uppstod som vi tycket var relevanta och intressanta för studien.  

Efter varje intervju satt vi ner och diskuterade hur intervjun hade gått. Bland annat om det var 

något vi upplevt annorlunda, vår egen påverkan på informanten och stämningen rent allmänt. 

Det har visats att forskarens minne står för en viktig bas för den information som tas in vid ett 

visst tillfälle (intervjuer), Johannessen & Tufte (2003). Vi ansåg det därför viktigt att 

reflektera över intervjuerna direkt efteråt.  

 

För att underlätta transkriberingen av intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning via en 

MP3-spelare. Fördelen var att vi kunde vara mera aktiva under intervjun och mer alerta på 

eventuella följdfrågor då vi inte hade näsorna nere i anteckningsböcker. Intervjuerna liknade 

mer samtal mellan två parter där vi som forskare också tillförde delar i samtalet, istället för en 

intervjusituation som liknar ett förhör. Det är viktigt att påminna sig om att de data som 

skapas under en intervju är en produkt bildad av informant och forskare tillsammans, Ehn & 

Klein (2007).  

 

Transkriberingen utfördes på så sätt att vi lyssnade igenom intervjuerna och skrev ner det som 

sagts. Vi försökte så noga som möjligt ta med allt som sades ordagrant men i vissa fall har vi 

skrivit om orden så att det blir läsbart, till exempel ord som; ”nått”= något, ”asså”= alltså. Vi 

har skrivit ut pauser, skratt eller tvekan då vi ansett det vara relevant för studien. När 

transkriberingen var gjord hade vi 40 A4 sidor (ca 20 000 ord) som vi kunde börja analysera.  

6.1.3 Observationerna 

Vi utförde tre observationer. Vid varje observationstillfälle fanns det mellan 6-19 deltagare 

närvarande, en lärare och två forskare (två observatörer). Vi använde oss inte av några 

inspelningsapparater utan förde anteckningar och registrerade iakttagelserna genom att se och 

lyssna. Hit hör det att observatören automatiskt selektivt antecknar det denne anser vara 

relevant. Därför är det viktigt att forskaren är medveten om det och framför det i sitt resultat 

sedan, Johannessen & Tufte (2003). Vi prata med läraren också efter observationen där vi 

kände att vi fick ut en del viktig information som kompletterade den formellt hållna intervjun.  

 

Anledning till varför vi utförde tre observationer var eftersom vi inte hade möjlighet att 

observera alla informanter. Vissa informanter arbetade med distansundervisning medan andra 

var upptagna med att utföra prov. Vi ansåg att med den tidsram vi hade för data insamling var 

tre observationer tillräcklig.   

6.1.4 Analys av data 

Vi analyserade data genom att gå igenom intervjuerna noga, varje informant för sig för att se 

vad som egentligen hade sagts under intervjun. Det kunde till exempel vara om informanten 

undvek att svara på vissa frågor eller andra iakttagelser. Intervjuerna kodades genom att 

sammanfattas i kortare meningar och enstaka ord som fick representera det informanten 

nämnt under intervjun. När kodningen av alla intervjuer var klara kunde kopplingar mellan 

dessa börja göras. Fanns det för eventuella skillnader och likheter mellan intervjuerna och 

framför allt vad detta kunde bero på? För att resonera kring orsaker använde vi oss av tidigare 

forskning och teorier kring ämnet samt egna funderingar och resonemang.  
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Efter att intervjuerna kopplats till varandra, skedde en liknande koppling mellan 

observationerna. Observationerna analyserades på likartat sätt, genom först en kodning av 

anteckningarna från observationstillfället, vad som skett under undervisningstimmarna. 

Observationerna jämfördes mellan varandra, mot informanternas uttalande i intervjuerna och 

den tidigare forskning och teori som finns.  

6.2 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det skall nämnas att innan vi började intervjuerna så förklarade vi än en gång vår intention 

med vår undersökning. Informanterna kunde avbryta intervjun eller observationen precis när 

de ville och att detta inte skulle leda till några negativa följder. Vi informerade även om att 

allt som spelades in var konfidentiellt och att det endast skulle användas i forskningssyfte. 

Banden skulle sen förstöras efter att transkriberingen var klar.  

Vid observationer så förklarade vi vår intention och syfte med vårt deltagande. Läraren ställde 

frågan om det var ”ok” att vi kunde närvara i undervisningen. När detta var sagt och inga 

invändningar framstod uppfattade vi det som ett samtycke från både lärarens och deltagarnas 

sida.  

 

Vi har noga utgått från det svenska vetenskapsrådets riktlinjer under datainsamlingsprocessen, 

Johannessen & Tufte (2006), vilka är:  

Informationskravet – informanten skall ges information om studiens syfte, innebörd samt 

informantens roll och rättigheter. Detta gavs innan varje intervju och observation.  

Samtyckeskravet – deltagaren har rätt att bestämma om han/hon vill fullfölja 

undersökningen och kan avbryta sitt deltagande när som helst. Denna information gavs i 

samband med ovanstående krav.      

Konfidentialitetskravet – informanternas identitet får inte avslöjas på något sätt i 

undersökningen. Personliga uppgifter skall noga hanteras och informanterna ska förbli 

anonyma. Kravet nyttjades genom att ljudupptagningen förstördes efter transkriberingen där 

informanterna är nämnda med fiktiva namn.  

Nyttjandekravet – uppgifter och information som insamlats skall endast användas i 

forskarändamål. Data som samlats in till denna studie har endast använts i forskningssyfte.  

 

6.3 METODDISKUSSION  

6.3.1 Intervjudiskussion 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju för att behålla flexibiliteten av en 

ostrukturerad intervju. Fördelen med en ostrukturerad intervju är att forskaren enklare kan 

hitta nya föreställningar, synpunkter och problemområden. Data av denna typ kan ge en 

bredare bild av objektet. Genom ett färdigt frågebatteri skapades en stuktur i intervjuerna, 

detta för att inte flyta iväg för långt ifrån syftet under intervjuerna. Med ett färdigt frågebatteri 

skapas ett fokus till syftet. Genom våra semistrukturerade intervjuer har vi fått bred data med 

fokus till vårt syfte.     

 

Under en intervjusituation är det mycket väsentligt att resonera kring den miljö och atmosfär 

som skapas under intervjun. Intervjuerna hölls på platser som informanterna valde, det var i 

tysta rum på skolan där intervjun inte blev störd av yttre faktorer som exempelvis höga ljud 

eller förbipasserande människor. I och med valet att hålla intervjuerna på lärarnas 

arbetsplatser blev situationen avslappnad och trygg. Johannessen & Tufte (2003) nämner 

forskarens möjlighet att närma sig informanten samt att distansera sig. Vi som forskare har 

liksom våra informanter en pedagogisk utbildning, vi delar intresset vad det gäller 



 24 

undervisning och utbildning, detta för oss nämnare våra informanter. Men till skillnad från 

våra informanter är vi av yngre generation, detta tror vi varit till vår fördel då forskarens 

ibland autoritära roll förhoppningsvis försvunnit. 

 

Viktig att uppmärksamma i detta avsnitt är anledningen till varför vi var två forskar under 

intervjuerna. Att vara två forskare som intervjuar en ensam informant kan upplevas som en 

hotfull situation. Vi hoppades att informanterna inte skulle känna detta hot och i efterhand är 

det inget vi har känt av.  

 

Orsaken till varför vi valde att vara två närvarande under intervjuerna, var dels för att inte 

missa eventuella följdfrågor eller föreställningar och dels eftersom vi kunde vara dubbelt så 

aktiva. Detta upptäckte vi fort eftersom vi i många fall var tvungna att hålla i oss, från ett 

uttalande från informanten kunde vi i och med bådas närvaro få två följdfrågor vi ville följa 

upp. Men vi lärde oss snabbt komplettera varandra då vi turades om att vara aktiv 

frågeställare och aktiv iakttagare.        

   

6.3.2 Deltagande observatör  

Observationer kan användas som verktyg i två olika avseenden. Antingen för att forskaren ska 

få en uppfattning av de fält som skall undersökas, vad forskaren har för uppfattningar och 

värderingar gentemot ämnet för att senare under en intervju kunna ställa mer relevanta och 

naiva frågor, Johannessen & Tufte (2003). Eller så används observationerna som ”ren data” 

och analyseras precis som en intervju. Under vår datainsamling har observationerna används 

till båda av dessa avseenden. Det har hjälpt oss i utformningen av intervjuerna, hur frågorna 

ska ställas och som jämförande data till intervjuerna.  

 

Under en observation kan forskaren antingen inta en deltagande roll eller en icke-deltagande 

roll (ibid). Under dessa observationer har vi varit icke-deltagande observatörer med en 

fullständig öppenhet till fältet, det vill säga att alla som observerades visste om att de blev 

observerade. Vi var icke-deltagande observatörer till den grad att vi inte deltog aktivt under 

lektionerna, men det bör tilläggas att under vissa observationer fick vi som forskare frågor 

angående vårt projekt och oss själva. Eftersom vi hade en fullständig öppenhet svarade vi på 

dessa frågor men fortsatte inte aktivt i de diskussioner som uppkom. Som Johannessen och 

Tufte (2003) formulerar det kan vi se oss som deltagande observatörer. Vi deltog till i liten 

utsträckning i undervisningen och de som studerades hade alla fått information om vilka vi 

var och studiens syfte, med det hade vår status och roll som forskare inte försvunnit.   

6.3.3 Reliabilitet och validitet 

Vårt syfte var att undersöka lärarens föreställningar och ingen annans, därför anser vi att vårt 

metodval (intervjuer och observationer) och urvalsgrupp (matematiklärare på komvux) gett 

oss tillförlitlig data. I och med kvalitativ data så kan vi inte påstå att vår data har varken hög 

eller låg reliabilitet eftersom det inte går att mäta i kvalitativ data.  

 

Som forskare är man alltid selektiv, Johannessen & Tufte (2003). Vi som forskarpar har sett 

till samma data från ett gemensamt syfte men från två selektiva håll. Genom att fyra selektiva 

ögon sett till data har presentationen av den varit mer tillförlitligt, enligt oss själva. Vi kan 

tycka att när det kommer till forskning blir inte ”soppan” sämre utan snarare bättre och mer 

representativ ju fler ”kockar” som deltar. Vi kan med detta påstå att vår data har hög 

reliabilitet.   
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Som Johannessen & Tufte (2003) förklarar är data aldrig en bild av verkligheten. Validiteten 

är ett mätinstrument för att se hur bra/relevant data är för det fenomen som ska undersökas. 

Validitet ska inte uppfattas som något absolut eftersom det inte representerar verkligheten 

utan ska ses som ett kvalitetskrav vilket kan vara så nära och så pass bra att det kan 

representera den del som forskaren valt att undersöka. 

 

Som nämnt tidigare så var syftet att undersöka enskilda lärares föreställningar om 

undervisning och deltagargruppen. Genom att både intervjua lärarna och observera 

undervisning tycker vi att de data vi har införskaffat är relevant för det fenomen vi valt att 

undersöka.  

 

6.3.4 Reflexivitet  

Som vi nämnt tidigare så är data en gemensam producerad produkt av både informant som 

forskare. Ehn & Klein (2007) förklarar att forskaren (etnolog/antropolog eller liknande) är en 

del av det som studeras och inte endast ”en distanserad åskådare”. Det är viktigt att försöka 

skapa ett avstånd mellan sig själv (subjektet) och det som undersöks (objektet). Man måste 

som Ehn & Klein (2007) skriver ”vara medveten om sin medvetenhet”. De menar att 

forskaren ska försöka gå in i sitt inre och se vilka värderingar, synpunkter och uppfattningar 

till det specifika objektet forskaren har. Men denna självmedvetenhet har aldrig ett slut, det är 

en konstant process, ett fortsatt arbete att förstå sin egen förståelse Ehn & Klein (2007). 

Reflexivitet är alltså en oändlig process som forskaren ständigt måste arbeta med.  

Viktigt att nämna är också påverkan, både forskarens påverkan till sitt objekt och objektets 

påverkan på forskaren. Vi bör också nämna att varje möte med en individ inte är identisk. Hur 

mycket forskaren och objektet påverkar varandra kan inte mätas, men att en påverkan sker är 

ofrånkomligt eftersom det handlar om ett möte mellan människor.   

 

Innan vi påbörjade våra intervjuer diskuterade vi runt våra egna föreställningar och 

värderingar kring bland annat deltagarna på komvux, undervisning och läromiljö. Detta för att 

skapa en självmedvetenhet hos oss som forskare.  

 

6.3.5 Alternativa metoder 

I ett tidigt skede av denna studie diskuterade vi vilken metod som skulle vara mest lämplig för 

att genomföra detta arbete. Alla metoder och tillvägagångssätt att samla in data har sina 

fördelar samt nackdelar. För att få en mer generaliserbar bild av komvuxlärarens 

föreställningar diskuterades om en metod med öppna enkäter inte var att föredra gentemot 

öppna intervjuer. Enkäter har fördelen att kunna behandla en större urvalsgrupp samt håller en 

högre generaliserbarhet. Det är här viktigt att se till forskarens roll. Under en enkät finns inga 

möjligheter till följdfrågor, ingen spontan reaktion. Trots att informanten får möjlighen att 

svara öppet är frågorna låsta. Att ha låsta frågor (samma frågor till alla informanter) gör 

analysarbetet av data möjligen mer tidseffektiv då svaren enklare kan jämföras med varandra. 

Trots de fördelar öppna enkäter har, valde vi till sist att använda öppna intervjuer. Vi visste 

inte hur informanternas uttalanden skulle se ut och ville behålla möjligheten att vara flexibla 

under vår datainsamlingsprocess. För att ytligare få en bättre bild valde vi även att genomföra 

observationer där tanken var att bilda en egen uppfattning över hur lärarna undervisade och 

relationen mellan lärare och deltagare.   
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7 RESULTAT 

7.1 LÄRARENS FÖRESTÄLLNING OM DEN STUDERANDE 

Alla våra informanter har på ett eller annat sätt jobbat med barn, ungdomar och vuxna under 

olika perioder. De framförde både skillnader och likheter i att undervisa individer i olika 

åldersgrupper, samt skillnader mellan vuxenstuderande. Det framgick tydlig att det existerade 

en gemensam syn på karaktärsdrag hos de vuxenstuderande som informanterna undervisar 

idag. 

7.1.1 Vuxna är 

Karaktärsdragen som identifieras hos den vuxne är bland annat att de är artiga, lydiga och 

lyssnar på vad läraren har att säga utan att säga emot. När informanterna beskrev deltagaren 

på komvux sattes ofta dem studerande i kontrast mot elever i yngre åldrar. Informanterna 

ansåg att de vuxna ofta satt tysta, var passiva och accepterade det som erbjöds. Det 

förklarades att det var mer ”liv” i både undervisningen och eleverna på ungdomsgymnasiet. 

När informanterna började undervisa på komvux lade de märke till att deltagargruppen 

fungerade på ett annorlunda sätt.  

 
”Många vuxna är mycket artiga /…/ Vuxna är ’lydiga’ och gör det jag säger, men det 

gäller för mig att jag snabbt kontrollerar att vi är på samma planet.” Klara 

 
”De sitter som ljus (de studerande) /…/ Det är mer passivitet på vux, de ifrågasätter inte 

mycket, kanske inte lika aktiva som på ungdomsskolan.” Andreas 

 

En anledning till varför många studerande väljer att vara passiva, sitta tysta och inte vara lika 

alerta som på ungdomsskolan är för att det har, som tre informanter valde att kalla för, en viss 

”vuxenhet”. Vuxna är ofta rädda att göra bort sig och väljer då hellre att hålla tyst under 

lektion och ”letar upp informationen” på egen hand. Det förklaras även att stämningen i 

klassrummet inte kan jämföras som på ungdomsgymnasiet, där studenterna är ivriga att tala 

inför gruppen, skriva på tavlan, visa vad de kan.  

 
”Någon är allmänt blyg och vill inte prata iför en grupp, kanske inte vill prata framför 

folk och väljer bort ämnen där man behöver göra det och kanske tänker att ’matte, 

matte är ett bra ämne där behöver man inte prata’.” Eric 

 

Det skall dock inte generaliseras, men dessa svagare studenter betonades i högre grad av 

informanterna.  

7.1.2 Det är vuxna som hanteras 

Gemensamt för informanterna var att de pointerade att de undervisar vuxna. Att man har hand 

om vuxna med olika bakgrunder och erfarenheter och att det var viktigt att vara medveten om 

att det verkligen är vuxna man hanterar. Dels för att vuxna ter sig annorlunda än barn och 

ungdomar i lärsituationer samt för att läraren förväntas bemöta vuxna på ett annorlunda sätt. 

Det är viktigt att läraren inte fokuserar, som vissa informanter förklarar, på ”irrelevanta saker” 

exempelvis att inte ha på sig kepsen inomhus, eller att inte tugga tuggummi i klassrummet. 

Informanterna förklarar att deltagaren måste få känna sig vuxen, och att läraren inte på något 

sätt får hota den studerandes vuxenidentitet.   

 

Den vuxne som studerar vill många gånger veta varför denne skall lära sig något och ha en 

förklaring till saker och ting. Både barn och ungdomar ifrågasätter också varför man bör lära 
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sig, men det framgick från informanterna att de vuxenstuderande har ett annat sorts behov av 

vetande. Den studerande har ofta ”varit med längre” och på så sätt byggt upp olika 

föreställningar kring hur verkligheten ter sig. Deltagarna vill därför ha en förklaring och 

”övertygelser” i sin kunskapsbildning. Den vuxna vill ofta kunna relatera kunskapen till sin 

egen vardag och erfarenheter. 

En informant tar upp skillnaden mellan ungdomar och vuxna: 

 
”Vuxna vill förstå, vill alltid ha förklaringar på allt..unga de lär sig bara, lär sig formler 

och så, rent generellt bara, på en ytlig fråga, de är snabbtänkta de vill lära sig snabbt” 

Fia 

 

Trots betoningen på att vuxna undervisas har det skett en förändring i deltagargruppens 

genomsnittliga ålder, vilket har lett till en annorlunda syn på dagens deltagare som vuxen.   

  
”Dagens studerande är ungdomar, de är oftast 21, 22, 23.  Och då kan komvux nästan 

räknas som ett 4:e gymnasieåret. Och med det ändrar det lärarens sätt att vara, agera.” 

Andreas 

 

Enligt Andreas kan komvux alltså räknas som ett fjärde gymnasieår, och med det förändras 

också lärarrollen. Fler informanter framhäver samma sak, att Komvuxlärarna har fått inta en 

viss ”uppfostringsroll” inom delar av undervisningen. En del informanter valde att använda 

sig av begreppet ”curling” i samband med ett omhändertagande av deltagarna.  

 

7.1.3 Frihet under ansvar eller uppfostrande roll? 

Lärarens relation till den studerande diskuterades ofta. Informanterna förklarade bland annat 

att det inte existerade samma nära kontakt mellan lärare och elev som på ungdomsgymnasiet. 

Med det menade man den ”sociala biten” som en informant förklarar det. Läraren på komvux 

ska inte ha en uppfostrande roll (till skillnad från barn och ungdomar), läraren kontrollerar 

inte om deltagarna har gjort sina hemstudier eller ringer hem för att undersöka varför den 

studerande inte var närvarande på lektionstid. Det framgick dock att lärarna ändå, på ett eller 

annat sätt, ifrågasatte deltagarna om det inte hade varit närvarande, men detta skedde, som en 

informant uttryckte det, ”face to face”.  

 
”Den största skillnaden är att man inte behöver vara polis eller uppfostrare vilket man 

måste göra på ungdomsskolan, där måste man hålla efter eleverna, det gör jag inte på 

vux, att de gör läxorna och så, det tar jag för givet, att de är vuxna människor och sitt 

eget intresse att de gör som de ska.” Tanya 

 
”Det sociala delen, det finns inte tid för det. Det är inte som på ungdomsgymnasiet att 

man är som en polis, frågar vart de har varit och så, här kan jag bara sätta ett streck” 

Lasse  

 
”Alla disciplinproblem försvinner, det är aldrig något stök och så vidare” Andreas   

 

Den studerande får ta eget ansvar till varför de studerar, vad de bör göra för att lyckas och att 

allt detta vilar tills största delen i den studerandes händer. Informanterna talar om att det finns 

en tanke om ”frihet under ansvar”.  

Informanterna har förväntningar på deltagarna. Dels eftersom de är vuxna och dels att de 

studerar på eget initiativ. Men det är inte endast läraren som har förväntningar på deltagaren, 
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den studerande har också förväntningar på sig själv och undervisningen.  Informanterna 

förklarar att man som student har fått en chans att fixa det som inte gick förut.  

 
”vissa som kommer har vissa förväntningar på sig själv, nu har de en chans att ändra 

men det e svårt att ändra mönster…” Lars 

 

Deltagarens förväntningar kan också, som Andreas framställde det, vara ett problem. Trots att 

deltagarna kan ha ett misslyckande bakom sig, förväntar de sig en undervisning som liknar 

den de redan har misslyckats i. Deltagarna förväntar sig en viss typ av undervisning och när 

det inte sker kan deltagaren bli osäker över sin position.  

 
”Många som kommer hit har någon form av ett misslyckande bakom sig och ändå så 

förväntar de sig att ett upplägg som påminner de om det de varit med om förr.” Andreas  

 

Att den studerande bör ta eget ansvar har redan nämnts men att de gör det har informanterna 

delade åsikter om. Det som tas upp är ofta att studenterna gör ”felprioriteringar”. Det 

förklarades att deltagarna inte använder de resurser de har till sitt förfogande till den grad de 

kanske borde. Många informanter anser att deras studenter uppvisar samma beteende som de 

haft under tidigare skolgång, där de misslyckades med sina studier.  

  
”En del har tagit sig i kragen medan andra ligger kvar i samma beteende, det syns på 

närvaro, eller frågor till exempel ’är det obligatrisk närvaro?’, ’nej det är det inte’, ’va 

bra’.” Lars  

 

Dessa resurser som finns till deltagarnas förfogande hoppas informanterna att de studerande 

använder sig av, men samtidigt kan de bara hoppas. Läraren har ingen möjlighet, inte för att 

de skulle vilja ha den möjligheten, att tvinga deltagarna att gå till exempelvis ”mattemateket”, 

det är också som nämnt tidigare deltagarnas eget ansvar.   

 
”Det här är vuxna människor, vi erbjuder hjälp, vi vill att de ska lyckas, de vill lyckas. 

Här har de en del verktyg som vi vill att de ska använda sig av, det är frihet under 

ansvar” Andreas 

 
”Positionen mattemateket, det är så det är tänkt, behöver man den individuella delen så 

kan man gå dit, det är det den är till för” Lars 

 
”Så fungerar det i den ideala världen, att de använder de resurser som finns, men sen är 

det inte alltid många som gör det, en del hoppar över lektionerna, vissa väljer att de inte 

ska fråga över nätet fastän de behöver det, en del går inte till mattemateket, en del deltar 

inte i de här diskussionerna fastän de behöver det. Det är inte alltid att deras beslut är de 

rätta besluten (från min sida).”Andreas 

 

Informanterna ansåg att resurserna kunde fungera som komplement till undervisningen för att 

kunna hjälpa studenterna med de delarna som det inte fanns tid för under bland annat 

lektionstimmarna.   

7.1.4 Matteskräck och social fobi   

Ytterligare ett problem som lärarna möter när det gäller matematik är att det råder en, som 

informanterna kallar, ”matteskräck” bland deltagarna. Många studenter är rädda för ämnet då 

de har en förbestämd bild av att matematik är svårt eller att de inte kommer att lyckas.  
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Utöver matteskräcken tydliggör informanterna att vissa som läser på komvux också kan ha en 

social fobi, denna grupp väljer ofta att läsa på distans eller kortare kurser. De förklarar att 

studenterna ofta tar en snabbkurs i matematik för att de tänker att det går fort och då blir man 

av med den ”jobbiga” kursen fort.  

 

Dessa individer vill helst inte prata i klassrummet eller på något sätt göra något socialt i ett 

klassrum. Informanterna tar upp en vanlig föreställning bland dessa deltagare, nämligen att 

matematik inte är ett ämne där deltagaren behöver prata och diskutera. Detta kan resultera, 

och som informanterna säger har resulterat, i att många studenter blir förvånade när läraren 

ber dem diskutera exempelvis ett tal. Informanterna tydliggör att de inte vill dra för generella 

bilder över hur eleverna ter sig och hur det fungerar men att de ändå har märkt av en viss 

ökning av denna grupp genom åren.  

 
”En del väljer att inte komma, det finns ganska stor andel som har social fobi, de kan 

inte vara i ett klassrum, de kan inte gå in i ett klassrum där det sitter ett antal elever. De 

har ofta upplevt något hemskt, något förvälligt i ungdomsskolan och så kommer de hit 

och det ser likadant ut.” Andreas 

 

Det har bildats en ”fråga inte mig” grupp. Som Eric förklarar att det är tidkrävande och 

frustrerande för läraren att hålla reda på vilka som inte vill bli tillfrågade.  

 
”Förr tyckte vissa elever att jag var rätt hård, eftersom jag inte bara slängde ut frågor till 

den som ville svara utan jag försökte aktivera alla elever, det har blivit mycket svårare 

nu, jag kan inte går runt och fråga alla.” Eric 

 

Denna grupp av deltagare med social fobi och matteskräck var förr en minoritetsgrupp på 

komvux, idag är de istället i majoritet. 

7.1.5 ”Reparera” en vuxen 

De flesta informanter ger en bild av att komvux som en reparationsstation och de som 

kommer till komvux har ett ”fel” där lärarens ska fylla på den kunskap som saknas. Lärarna 

måste hjälpa dem med att reparera befintlig kunskap samt fylla de kunskapslyckor som 

saknas. Informanterna förklarar att man förr såg komvux som en möjlighet att komplettera 

eller läsa ämnen man tyckte om och att det har förändrats radikalt med åren. Komvux har idag 

en annorlunda roll än vad de hade för 20 år sedan.  

 
”Komvux fungerar nu som reparation för gymnasieskolan, innan var det som en 

komplettering för gymnasieskolan nu en reparation”  

/…/ 

”Den sociala biten tar över..man trodde man slapp det lite på gymnasiet, nu börjar 

trenden ta över här: curling, och ”ta hand om”.  Lars 

 

Det kan ses som en paradox, där informanterna först talar om att det ligger ett eget ansvar till 

att ta hand om sina studier, göra det som förväntas av dem. Läraren behöver inte till skillnad 

från ungdomsgymnasiet agera som kontrollant, polis eller liknande som ”checkar av” om alla 

har gjort det dem ska. Ändå sker en sorts omhändertagande, där läraren får inta en viss roll 

som ”mamma”.   

7.1.6 Kunskapsnivån   

Alla informanter var eniga om att de som studerade i början av 70, 80 och 90-talet ofta låg på 

en högre kunskapsnivå än de som studerar idag. Det fanns en annan kunskapsanda och de 
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studerande var mer ambitiösa. Deltagargruppen bestod då av vuxna som antingen hade jobbat 

i några år och skaffat sig arbetserfarenhet eller så var det ”hemmafruar” som ville studera.  

 

 
”På 70, 80 och början av 90-talet var det folk som läste som var i medelåldern. Vissa 

som hade ett arbete bakom sig, eller arbetade, kanske hade blivit arbetslösa, ville 

omskola sig.” Andreas   

 
”Jag tycker skillnaden har ändrats lite genom åren, när jag började på komvux hade 

man enbart motiverade elever, högpresterande i den meningen att de gjorde alla läxor, 

de var koncentrerade, de kom på lektionerna och å andra sidan ställde de högre krav på 

mig som lärare också det var betydligt högre krav på ämnesinnehållet till skillnad om 

jag hade jobbat på högstadiet.  

Men komvux idag är inte riktigt likadant. Motivationen på eleverna i genomsnitt är inte 

lika hög /…/ Det är väldigt vanligt att de kommer och inte har gjort läxorna och så.” 

Eric 

 

Idag är alltså medelåldern på komvux lägre än vad den var för 20 år sedan och som vi nämnde 

innan så har det medför en annan sorts inställning till studier och skolan bland 

deltagargruppen.  

 

7.1.7 Två olika studenter 

Genom informanterna kännetecknas olika typer av deltagare, (1) deltagaren som kan 

matematiken men inte det matematiska språket. Med det menas att ha förståelse över 

matematiska begrepp och dess användning i olika sammanhang. Det handlar oftast om 

högutbildade människor som precis flyttat till Sverige. (2) Deltagare som kan det matematiska 

språket (i alla fall goda kunskaper i det svenska språket) men som inte kan det matematiska, 

taluppfattning och räknekunskap. (3) deltagare som varken kan det matematiska språket eller 

det matematiska.  

    

7.1.8 Sammanfattning  

Genom informanternas uttalanden angående deltagaren på komvux har vi sammanställt några 

typiska karaktärsdrag hos den vuxenstuderande.   

 

Den vuxenstuderande identifieras av att vara; 

 Lydiga – deltagarna är artiga och lydiga. 

 Passiva – deltagarna sitter oftast passivt och lyssnar och är inte aktiva i 

undervisningen. 

 Tar det som bjuds – vuxna argumenterar inte emot utan accepterar det som läraren 

säger. 

 Vill veta varför – den vuxenstuderande vill veta varför denne ska lära sig och måste 

övertygas att en kunskapsbildning sker.  

 Tidigare föreställningar – vuxna har färdiga föreställningar om hur undervisning ser 

ut, hur en skola fungerar och hur de själva fungerar i under lärosituation.  

 Ingen uppfostran – i undervisningen av vuxna behöver läraren inte uppfostra 

deltagarna trots detta sker en form av omhändertagande. 

 Identiteten – den vuxna identiteten får inte hotas utan deltagarna bör bli behandlade 

som vuxna.  

 Misslyckade – många deltagare har ett misslyckande bakom sig från tidigare studier. 
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 Kunskapsnivån – dagens komvuxdeltagare har sämre grundkunskaper än deltagarna 

förr. 

 Trasiga – dagens komvuxdeltagare måste repareras, dels den studerandes 

föreställningar om undervisning, skola och sig själv, och dels de kunskapslyckor 

deltagaren har. 

 Förväntningar – deltagarna har förväntningar både mot läraren och sig själva.   

    

 

7.2 INFORMANTERNAS SYN PÅ UNDERVISNINGEN 

 

7.2.1 Att gå igenom och prata matte  

När frågan om hur undervisningen går till ställdes under intervjuerna, fanns det både likheter 

och skillnaden i informanternas syn på den egna undervisningen. Det som framstod var att ”gå 

igenom” matematik. Läraren visar exempel och problem på tavlan och hur dessa ska lösas.       

 
”Vi går igenom på tavlan, det blir mycket envägskommunikation. /…/ de ställer frågor, 

jag svarar och sen har vi olika aspekter på det hela, eller så slänger jag upp en övning på 

tavlan så får de 5minuter och lösa den, de sitter liksom inte med boken och räknar, det 

säger jag att de får göra hemma, den här mängdträningen kör man hemma, och här 

diskuterar vi olika vinkla, här pratar vi matematik och där är jag väldigt bestämd .” Lars   

 

Lars säger att ”här pratar vi matte” vilket många informanter framhäver vikten av. Att tala och 

diskuterar matematik. Men det är inte endast frågan om att nämna matematiska termer, det 

handlar också om att exemplifiera och förklara så att deltagarna förstår.   

 
”Det gäller att ha ett språk, man måste kunna fånga upp eleverna, tar liknelser som de 

förstår men med ett annat språk. /…/ Läraren ska använda ett språk som deltagarna 

förstår. Exemplifiera på ett sett som deltagarna kan identifiera sig med.” Klara 

 

Att försöka använda exempel som finns i den vuxnas vardag samt att förklara utifrån den 

vuxnas perspektiv. Klara förklarar att när volym var dagens lektionsämne så användes 

matlagning som koppling till vardagen.  

 
”Om jag ska prata om volym, liter och liknande så gör jag väldigt ofta att jag skapar en 

struktur, en helhet. Jag skriver upp hela paketet på tavlan och sen tar jag upp detaljerna 

och knyter det till något känt, oftast matlagning.” Klara 

 

Samtidigt lyfter Andreas upp problematiken med att försöka hitta kopplingar till vekligheten 

när det kommer just till matematik. När det handlar om matematik på lite högre nivåer kan det 

vara svårt att hitta exempel utanför klassrummet, vilket kan stävja deltagarnas motivation.   

 
”Lite så är det när det kommer till matte. Det är regler, formler, men det är väldigt svårt 

att hitta användningsområden utanför skolan, och det här är väldigt skadligt för 

elevernas studiemotivation, att de känner att det är lite meningslöst.” Andreas 

 

För att kunna öka deltagarnas studiemotivation kan läraren istället för att koppla matematiken 

till deltagarnas vardag istället förklara syftet med momentet. Om det är svårt att koppla ämnet 

till vardagen kan det påvisas relevant om deltagarna planerar vidare studier eller för nästa 

moment.  
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”gå igenom vad varje moment syftar på , försöka hitta hur detta går att relatera till 

samhället, vad finns det i samhället eller syftar det till vidare studier? 

Man kan visa att detta skall ni göra i nästa kurs (ekvationer) och säga att ’när vi betat av 

detta så kommer vi att arbeta med detta’.” Klara  

 

När informanterna går igenom på tavlan handlar det om att ”ge deltagarna en helhet”, att vara 

grundlig. De deltagare som söker detaljrikare undervisning eller som informanterna utrycker 

det, ”spetskompetens” får jobba mycket individuellt.      

 
”Jag börjar med att försöka vara så grundlig som möjligt, så att man begriper vad det 

ska handla om /…/Jag måste ha mycket genomgångar och teori på lektionerna, och då 

hoppas man att många frågar när de inte förstår.” Fia 

 
”Rent pedagogiskt så får man lägga alla nivåer på en grundläggande nivå, så alla elever 

som siktar på högre betyg får ägna sig åt självstudier och de får ta kontakt med mig om 

de behöver hjälp.” Andreas 

 
”Jag betar mig fram, man börjar nytt moment, hitta hela kakan, vad är helheten? Vad är 

det för nytta med det här och hur kan jag hitta det i min omgivning?” Klara  

 

Informanterna framförde även att alla lärare undervisar på olika sätt och det gäller att hitta den 

metod och struktur i sin undervisning som passar bäst för just en själv.    

7.2.2 Möta matteskräcken 

Vissa deltagare har, som vi nämnt tidigare (7.1.4  Matteskräcken och social fobi), en 

matteskräck, en rädsla för själva ämnet, för att göra bort sig inför en grupp och även en social 

fobi. På frågan om hur informanterna tacklade detta i sin undervisning framfördes vikten av 

att stärka deltagarens självförtroende och få bort den rädslan som fanns. Fia framförde vikten 

att deltagarna måste kunna svara på frågorna. Att lärarens jobb är att ställa frågor till 

deltagaren som denne kan svara på. Om den studerande inte skulle kunna svara måste läraren 

omformulera frågan tills den studerande ger ett svar. 

      
”Jag måste få de att lyckas med det lilla, försöka möta de där de är. Om de inte lyckas 

så får jag flytta de till en nivå där de klara det. Man måste få känna att man klarar med 

det man håller på med.”/…/ ”människor måste känna att de lyckas och då kan de gå hur 

långt som helst.” Fia 

  

 

En annan möjlighet är att försöka avdramatisera situationen för den studerande. Klara menar 

att genom att skapa en trygg, avslappnad miljö kan deltagarna känna sig bekväma och 

förhoppningsvis våga ta till orda.    

 
”Målet är att det ska blir avdramatiserat och att alla ska känna sig sedda. /…/ Det gör 

jag genom att försöka få en avslappnande atmosfär i klassrummet, att få de att känna att 

det inte är farligt att göra bort sig.” Fia 

 

När det kommer till att möta dessa deltagare är det alltså viktigt att skapa en trygg miljö och stärka 

deltagarnas självförtroende.  
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7.2.3 Miljön 

Fler Informanter nämnde vikten av en viss miljö i klassrummet, där deltagarna inte ska vara 

rädda för att göra bort sig. Läraren ska behandla de studerande som vuxna och alla deltagare 

ska känna sig sedda. Informanterna gör detta ofta genom själva visa att de är mänskliga, som 

kan göra ”fel” och ”toka till det”. Det handlar om som nämnt innan att avdramatisera en 

situation som deltagarna ibland är rädda för.  

 
”Jag försöker bjuda på mig själv, det är inte märkvärdigt /…/ genom att själv vara tokig 

så får man den andre personen att andas /…/ Man måste kunna lägga ner garden och 

utifrån det kan man sen se hur mycket personen kan rent matematiskt, på den vägen är 

det. Den första kontakten är viktig.” Klara  
 

”Försöka vara så avslappnad som vanligt, försöka få en avslappnad situation som 

möjligt, behandla de som vuxna helt enkelt.” Andreas 

 

När det kommer till att alla deltagare ska känna sig sedda formulerar informanterna vikten av 

att ”kunna läsa av” deltagargruppen. Då den studerande inte alltid säger till då denna inte har 

förstått måste läraren själv kunna ”ana en fråga” för att sedan besvara den själv.  

 
”Att se individen, att bli en fena att läsa av kroppsspråk och kunna läsa av individen.” 

Klara 

 
”Vissa känner att ’om jag visar mig okunnig här så kanske det påverkar mitt betyg’, 

trots att jag säger att det inte är så. Det sitter i ryggmärgen på något sätt. /…/ En typisk 

mattelektion är att det sitter någon som inte förstår och ingen annan räcker upp handen, 

för att de tänker att ’jag är nog den enda som inte förstår’. Och det kan man parera som 

lärare att man utifrån erfarenhet ta känner eller anar att det hänger en fråga i luften. Då 

kan man så att säga ställa den själv som lärare och besvara den.” Andreas 

 

Det råder ofta en underliggande rädsla att visa sin okunskap vilket gör det ännu viktigare för 

läraren att skapa en miljö där den studerande känner att det är ”Okej” att fråga när man inte 

förstått.  

7.2.4 Relationen 

”Man lär sig så länge man har elever” ett uttalande från Eric. Informanterna ser att genom 

deltagarna har de själva lärt sig att det finns flera lösningar till samma problem. Det gäller då 

som lärare att kunna ta in detta, att utvecklas själv i metoder och undervisningstekniker.     

 
Ja, att man kan lösa matte på olika sätt, ibland kan det dyka upp lösningar som man inte 

har tänkt på själv. /…/Om lyhördhet är en grundpelare för en lärare så är även att man 

aldrig ska betrakta sig som färdig. Utan ständigt vara öppen för utveckling och ta till sig 

nya saker.” Andreas 

 
”Det finns hela tiden saker som utvecklade mig, i hur jag ställer frågor. Jag har lärt mig 

många sätt om hur man kan missförstå matematiken och det är väldigt lärorikt.” Eric 

 

Men det är inte bara nya lösningar från deltagarna som lärarna får ta del av. Lärarna sätts även 

på prov av de studerande rent ämnesmässigt vilket är utmanande och utvecklande.    

 
”Det är också så att man utvecklas ämnesmässigt. Medan man själv läser så tänker man 

på att klara tentan och man funderar inte så mycket på det djupare sammanhanget i 

matematiken. Men när man har elever så får man en fråga och det kan vara något som 
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man egentligen aldrig har tänkt på, sen har man förstått mer än den matematiken man 

har fått godkänt i.”Eric 

 

Informanter visa här att man ständigt utvecklas genom att själv sätts på prov i sin 

ämneskunskap.  

7.2.5 Undervisning på rätt nivå  

Det framhävdes väldigt ofta att om den studerande inte har grundkunskaperna så kommer 

denne inte att kunna ta in det nya. Det gäller alltså för lärarna att undervisa deltagarna i de 

baskunskaperna inom matematik de saknar. Undervisningen måste alltså utgå och läggar på 

rätt nivå. 

 
”En lärare som inte börjar där eleverna är gör inge nytta. Det händer inget med eleven, 

man måste kunna möta upp de annars händer inget.” Klara  

 
”Undervisningen måste läggas på en nivå där man kan fylla på förrådet för 

grundläggande nivå.” Lars 

 

Det är viktigt att veta vilken nivå deltagarna ligger på just för att kunna ställa frågor som 

deltagaren kan svara på. Som nämnts tidigare får deltagarna inte känna att de inte klarar av 

ämnet. Därför måste undervisningen ligga på en nivå som deltagarna känner är uthärdlig.     

 
”Jag måste samtidigt som jag ställer en fråga till en elev veta vart hans nivå är, så att jag 

kan ställa en fråga som han kan svara på, för jag kan inte låta honom misslyckas… 

genom enkla frågeställningar, för att fånga upp dessa elever. /…/ Jag planera 

frågeställningen så att han kan svara på frågan annars blir det ett arbetssätt som blir 

plågsamt för eleven.” Eric  
 

Men som vi visat tidigare (7.1.6 Kunskapsnivå) har deltagarna idag ofta större brister i 

grundläggande kunskaper än vad lärarna kan hantera med den tidsram som finns. 
 

”På grundskolan har man många chanser, hela tiden och, då gäller det att på samma sätt 

så under tidens gång så ska man försöka ”fånga” eleven någon gång när den är 

mottaglig.” Klara 

 

Det pointerades även att det är viktigt att kunna ”se brister”, för att veta vad som måste 

repareras. På grund av den hårda tidsramen så har inte läraren lika många chanser som man 

har på grundskola och ungdomsgymnasiet att ”fånga” deltagaren. 

7.2.6 Deltagarinflytande   

Deltagarnas inflytande i undervisningen fanns det olika åsikter om bland informanterna. Alla 

informanter hade på ett eller annat sätt kontakt med sina studerande men hur mycket var det 

olika beroende på lärare och hur mycket undervisningstid de hade med deltagarna. En aspekt 

som togs upp var att det var svårt att involvera deltagarna i undervisningen då de inte visste 

vad de skulle lära sig.    

 
”Om jag frågar, vad ska vi göra idag? Får jag som svar, det vet väl ni, ni vet vad målet 

är.” Lars 

 

Det ligger på deltagarens ansvar att nå de mål denne har satt upp. Läraren uppgift är att guida 

deltagarna genom att förklara och presentera ämnet samt förmedla en struktur till den 

studerande.    
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”Som lärare behöver man ge eleven struktur och det här måste göras och styras lite. 

Eleven kan inte söka kunskap av sig själv. Att pressa in det måste alla göra själv, men 

man kan hjälpa till och förklara hur saker och ting fungerar. Lärare är ledare, de leder 

verksamheten och förhoppningsvis ska de veta mer än vad eleven kan, men inte 

nödvändigtvis mer när de avslutar.. En bra lärare skapar elever som är bättre än en 

själv.” Lars 

 
”De är vuxna och de har olika mål allihop. Vi pratar igenom vad som krävs för att nå dit 

de vill och vad som förväntas av de för att nå dit.” Eric 

 

Andreas framhäver att det finna en problematik i att deltagarna har ett misslyckande från 

tidigare skolår men förväntas sig ändå att undervisningen ska ser ut på samma sätt som det 

gjorde när de misslyckades.  

 
”Många som kommer hit har någon form av ett misslyckande bakom sig och ändå så 

förväntar de sig att ett upplägg som påminner om det de varit med om förr. Exempelvis 

om en lärare vill komma med ett nytt sätt att arbeta så kan de bli en protest och en 

osäkerhetskänsla. Och det är paradoxalt, man måste alltså diskutera upplägget ’jag 

tänkte lägga upp det såhär är det någon annan som vill göra lite annorlunda?’.” Andreas 

 

Lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att uppnå de mål som de satt upp och även informera 

vad som förväntas av dem.  

7.2.7 Undervisning med eller utan erfarenhet 

Som vi nämnt tidigare försökte lärarna exemplifiera utifrån den vuxnas vardag, men det kan 

vara svårt. Dels så är deltagarna på komvux idag yngre än förr vilket skapar nya 

förutsättningar. Samtidigt så är det inte alltid så enkelt att hitta konkreta exempel i den vuxnas 

vardag när det handlar om matematik på exempelvis en B-kurs.  

  
”Man brukar säga att när det gäller vuxenpedagogik så skall man ta tillvara de vuxnas 

erfarenheter och arbetslivserfarenhet och föra in det i undervisningen. Med det kan vara 

svårt för en 21 åring som kanske gått ut gymnasiet som inte gått ut med examen, eller 

om man kanske tagit ett sabbatsår. Och med det kan det vara svårt att låta klassen ta del 

av det (som inte finns).” Andreas  

 
”Men att motivera en ekvationslösning ur ett vardagsperspektiv är lite svårare.” 

Andreas  
 

Tanya ställer sig frågan om det verkligen är så viktigt att involvera deltagarnas erfarenheter 

för att fånga den studerande. Matematik kan vara intresseväckande i sig och en engagerad 

lärare kommer smitta av sitt intresse på deltagarna vilket kommer väcka studiemotivationen.   

 
”Man måste på grund av det här komma på en massa konstiga exempel från 

verkligheten för att fånga eleverna, men vad blir det för matematik? Det blir ingenting, 

det är mer samhällskunskap. Har man en duktig lärare så behöver man inte ta till en 

massa knep, har man en bra mattelärare så kan han engagera alla elever. Allt behöver 

inte vara praktiskt användbart. ’vad ska vi ha för användning av det här?’ /…/ Är man 

intresserad och engagerad så blir eleverna intresserade också.” Tanya 
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Informanten fortsätter att förklara att deltagarna oftast inte har någon erfarenhet när det 

kommer till matematik. Det är skillnad mellan ämnen då, enligt informanten, dagens deltagare 

har goda erfarenheter när det kommer till exempelvis samhällskunskap men inte i matematik.    

 
”Elevernas erfarenhet är plus-minus-noll, det kan jag säga. Det är sällan att de har egna 

erfarenheter. Räknar de ut någonting? Deklarerar de, budget hemma? Det är annorlunda 

med andra ämnen, språk. Det är sällan att de kommer med matematik att de till exempel 

har haft det som jobb.” Tanya  

 

Deltagarna kanske inte har så mycket erfarenhet när det kommer till matematik, men vuxna 

har andra erfarenheter om hur saker och ting ter sig. Vuxna har ofta en bestämd uppfattning 

över hur verkligheten ser ut. 

 
”Vuxna har en redan en bestämd uppfattning om saker och ting och sen när de kommer 

hit så kommer det ännu mer nya saker som de skall, struktureras på ett annat sätt.” 

Klara 

 

Vuxna har mycket erfarenheter men när det kommer till matematiska erfarenheter så råder det 

brister.  

7.2.8 Var fjärde elev med IG 

2009 fick 23 procent som läste matematik A och 29 procent som läste matematik B kurs ett 

icke godkänt betyg från komvux (tabell 2). Vi frågade informanterna vad de trodde att detta 

berodde på. Det första som lyftes fram var att siffrorna antagligen inte stämde, inte att det 

skulle vara en lägre utan snarare högre.    

 
”Många som klarar G-gränsen med nöd och näppe har ofta blivit snällrättade.  

De har sänkt vår elev-peng för utsatta IG:n. vi får mindre pengar för varje IG vi sätter.” 

Andreas  

 
”En form av det (snällrättning). Det är inte lärarnas fel, utan det är kriterier uppifrån.” 

Lars  

 

Det finns en press ”ovanifrån” att godkänna deltagarna för att ekonomin inte ska brista. Men 

”snällrättning” förekommer inte bara inom ämnet matematik, poängterar informanterna.  

 

Informanterna anser också att vissa deltagare kommer till komvux med för stora luckor i sina 

matematikkunskaper för att lärarens ska ”hinna” rätta till dem med tanke på de korta kurser 

många väljer att läsa. Informanterna ser matematik som en påbyggnadsprocess, där deltagaren 

använder sin matematiska grund för att lösa nya problem. Om deltagaren inte har en stabil 

grund att utgår ifrån kommer individen inte att kunna lösa ny matematisk problematik.      

 
”Men i matte, om du har vissa luckor så kan jag säga att du är lost väldigt snabbt, för 

undervisningen bygger på förkunskaper. Och då är det meningslöst om eleven fortsätter 

vidare i systemet, med luckor. De lär sig inget nytt, eller ja kanske vissa saker men man 

kan ändå inte slutföra problemet på grund av luckorna. Det innefattar så mycket av 

talförståelse och ämnet, taluppfattning är i största allmänhet en brist.” Eric  

 

”Det är bara en tränad hjärna som kan utvecklas, du har ingenting att haka din kunskap 

på, du har inte ens ett arbetsminne och får inte ens associationer om du inte har lärt dig 

något innan, så enkelt är det.” Tanya 
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Som vi nämnt tidigare ser informanterna en ny mentalitet bland deltagarna på komvux. 

Informanterna ser inte att deltagarna är beredda på att lägga den studietid de behöver för att 

klara kursen. Det tas även upp en så kallad ”trivselskola” där lärandet ska vara roligt och kul 

hela tiden. Informanterna förtydligar att allt inte kan vara roligt och trivsamt utan ibland måste 

”man bara göra det”.      

 
”Det finns inga genvägar till kunskap heller, du måste lägga ner de här timmarna 

/…/Allting ska vara så trivsamt och det ska vara roligt, men allting är inte så roligt. 

Man måste möta en utmaning. Det roliga i matte är att man kan lösa en svår uppgift och 

se att man klarar den, då får man självförtroende. ’ja jag kanske inte är så dum som 

klarade den här uppgiften’, det är då man utvecklas. Inte genom att göra det lätt för alla, 

för du utvecklas man inte, folk blir uttråkade.” Tanya 

 

Den bristande grundkunskapen bland deltagarna spårar informanterna till tidigare skolgång, 

och lägger den delen av ansvaret hos lärarna. Informanterna anser att lärarna inte har 

tillräcklig ämneskunskap när de undervisar. Det är viktigt att läraren som undervisar barn och 

ungdomar, vet vad som förväntas av eleverna i ”nästa steg”.  

 
”En lärare bör ha mycket mer utbildning i sitt ämne än vad man undervisar.  Man måste 

veta vart det leder, veta vart matematiken leder. Man kan t. ex inte lära ut att A är 

apelsin för något för det knasar ihop sig längre fram där A står för något någon ’okänt’. 

Man måste ha stenkoll om hela vägen för att inte ’lura’ eleverna vid halva resan.”  

Klara 

 

”Du måste ha lärare som kan begripa matematik, och det gör inte många 

grundskolelärare. Det betyder att de behöver kunna matematik som är högre än den som 

man har till för att undervisa.” Eric 

 
”Det är bara att titta på lärarhögskolan, blivande lärare har stöd-matte för att klara sig, 

få näsan över vattenytan, och de ska ut och undervisa och sen är ute och undervisar. 

Och sen så undrar man över hur det kommer sig att eleverna inte är så duktiga, jo för att 

läraren måste stå där men miniräknare och räkna ut var 4x7.” Lars 

 

Enligt informanterna så har inte deltagarna de grundkunskaper som krävs för att klara de 

kurser som de väljer att läsa.  

 

7.2.9 Hinder 

Vi frågade informanterna vad de såg för hinder i sin undervisning och vad som kunde göras 

för att hjälpa deltagarna. Det som alla informanter nämnde var problematiken med den snabba 

studietakten informanterna var tvungna att upprätthålla för att hinna hela kursen på den 

avsatta tiden.   

 
”Vi har cirka 50 procent mindre timmar än på ungdomsskolan, sen har du 8veckor, det 

är inte att spela på, så det blir mycket envägskommunikation. Det är in här och köra 

över de med allt man har, korvstoppning /…/ Det måste förmedlas, det är mycket 

envägskommunikation.” Lars  

 

Ett resultat av studietaktsmässigt snabba och tidsmässigt korta kurser är att deltagarna 

behöver göra mycket arbete på egen hand, på egen tid. Detta kräver att deltagarna har en 

studieteknik som fungerar. Informanterna anser att många deltagare inte vet hur de ska 

studera på egen hand.    
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”Vissa har inte ens någon (studieteknik) och med det måste man visa hur allting går till, 

hur man läser i en mattebok, varför vissa sidor är gula hur man ska skriva upp tal och 

svar. Studietekniken byggs upp redan i grundskolan och med det så skapas en bas, vissa 

har inte ens det med sig hit.” Klara 

 
”Eleverna vet inte hur man redovisar, hur har man gått tillväga? Tankegångar?. Läraren 

måste visa väldigt mycket. Vi går igenom på tavlan tillsammans med eleverna och 

resonerar och då hör dom det matematiska språket och sen gäller det för dom att öva 

hemma, för vi hinner inte öva här.” Tanya  

 

Slutligen nämns deltagarnas sätt att vara under undervisningslektionerna. Vuxna är enligt 

informanter, som vi nämnt tidigare, ibland rädda för att göra bort sig, har ”matteskräck” eller 

en social fobi. Detta har lett till mycket passiva deltagare. Informant 5 förklarade hur detta har 

påverkat undervisningen;    

 
”Den undervisningsform som jag på något sätt jobbade fram i början, en så kallad 

dialogform, där man låter eleverna själva komma med förslag och utveckla (ställa 

frågor) och inte förläsa. /…/ det har blivit mycket svårare. Arbetet glider mig ur 

händerna.” Eric 

 

När Eric beskrev sitt sätt att undervisa i en ”dialogform” beskrivs riskerna och problemen 

med detta arbetssätt. Det som uppmärksammades var att det för läraren var ett mycket 

krävande sätt att undervisa på idag. För det första nämndes alla studerande som inte vill delta i 

en dialog. Läraren måste komma ihåg vilka det var som inte ville prata och inte ställa frågor 

till dem. Det var krävande och tog upp koncentrationen från läraren som hela tiden måste 

”akta sig” från att ställa frågor till dessa individer. För det andra måste den studerande kunna 

svara på frågan, eftersom det finns en rädsla bland den vuxenstuderande att göra bort sig 

måste varje fråga som ställs bli besvarad korrekt. Läraren måste alltså ställa frågor som är 

anpassade efter individens kunskaper så att den studerande kan svara. Eric fortsätter; 

 
”Om du som lärare väljer att ställa en fråga till en studerande kan läraren inte låta en 

annan studerande svara rätt. Det skulle bryta ner den vuxnas självförtroende ytligare. 

Läraren måste alltså ha stenkoll på alla studerandes kunskapsnivåer för att kunna ställa 

’rätt fråga till rätt individ’.” Eric 

 

Ett av de hindren som informanterna belyser är tidsbristen. Med lite lektionstid krävs det att 

deltagarna studerar på egen tid utanför klassrummet, men deltagarna både felprioriterar sin tid 

och har inte de verktygen (studieteknik) de behöver för att lyckas med detta.     

 

7.2.10 Sammanfattning   

Vi kan sammanfatta informanternas syn på undervisningen till vissa gemensamma punkter; 

 

 Prata matte – det är viktigt att använda och träna deltagarna i det matematiska 

språket. Handlar även om att lärarna måste använda sig av ett ”språk” som deltagarna 

förstår både vad gäller tal men ändå exempel som de kan relatera till.   

 Exemplifiera genom vardag – använd exempel så att deltagaren kan koppla 

undervisningen till vardagen (kan vara svårt i högre nivåer). Den studerande ska hitta 

syfte och relevans i det som undervisas. 
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 Vuxna har ansvar – det är viktigt att trots studenternas brister och liknande så är det 

viktigt att pointera att de är vuxna och med det medföljer en del ansvar som ligger i 

deras händer, såsom studie på egen tid (ansvar rent allmänt vad gäller skolarbete).  

 Möta matteskräcken – läraren skall på bästa sätt försöka avdramatisera, neutralisera 

miljön för att studenten skall känna sig trygg. Där deltagarna också känner att denne 

kan göra ”fel” utan att bli bortgjord.  

 Gå igenom – Läraren förklarar och gå igenom olika moment på tavlan och ge 

deltagarna en helhetsbild, samtidigt som detta formar en viss studieteknik som många 

studenter saknar.  

 Hinder – på grund av tidsbristen och den stora gruppen av svaga elever (både 

förkunskaper och studieteknik) så kan detta stå som ett hinder för undervisningen. 

Både upplägg men även metoder att undervisa på.  

 

7.3 OBSERVATIONERNA  

Viktigt att tydliggöra är att detta resultat är framtaget genom våra ”glasögon” som forskare, 

och är därför selektivt, Johannessen & Tufte (2003). Vi har lyft fram intressanta händelser 

som hände under observationstillfällena och helhetsintrycket vi fick.    

7.3.1 Exemplifierandet  

Under den först observationen handlade undervisningen om volymer. Läraren hade under 

lektionen kärl i olika former och som rymde olika volymer. Det var från dess som 

undervisningen utgick ifrån. Exemplifierandet här utgick ifrån kökssysslor, bakning, blanda 

juice osv.  

 

Under den tredje observationen var det funktioner som togs upp. Läraren valde här att 

använda sig av exemplet taxiresor, och ritade upp en funktion på tavlan.     

7.3.2 Deltagaraktivitet  

Läraren försöker involvera deltagarna i under visningen genom att fråga exempelvis ”idag ska 

vi prata om funktioner, vad tänker ni på då?”. Men det var sällan som deltagarna egentligen 

drogs med och svarade rakt ut. När läraren exempelvis frågade ”är det någon som vet hur man 

ritar en funktion?” fick läraren inget svar, resultatet blev att läraren sa; ”nähä, men då börjar 

vi såhär…”  

 

Lärarna försöker få igång deltagarna. Under observation 1 förklarar läraren först, ”såhär 

tänker jag” därefter kommer frågan till deltagarna ”hur tänker ni?”. Det är sällan som nya 

tankesätt följs upp utan det är lärarens metod som demonstreras på tavlan.  

 

Efter 40 minuter in i observation 3 har den största delen av deltagarna fortfarande inte sagt ett 

ljud (och de kommer inte att göra det heller under resterande lektionstid). Märkbart är att det 

var betydligt fler deltagare i klassrummet under denna observation än de andra 

observationerna.   

 

Under de två första observationerna var det betydligt högre deltagaraktivitet, det var också 

betydligt färre deltagare närvarande (hälften så många). 

 

I slutet av lektionen frågade läraren ”några frågor”, ingen säger något. ”Glasklart” utropade 

läraren med glimten i ögat. 
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De få deltagare som var aktiva under lektionen räcker inte upp handen för att få ordet utan 

istället talade de rakt ut.      

7.3.3 Undervisa på rätt nivå 

I slutet av observation 1 startar en diskussion om hur långt det var till centrum, en deltagare 

säger till läraren ”det tar 10 minuter att gå”. Läraren svarade då, ”ja, jag vet inte riktigt hur 

långt det kan vara”. Problemet går självklart att lösa matematiskt beroende på hur snabbt 

personen går, i detta fall handlar det om att läraren inte vill förvirra deltagarna genom att ta 

upp moment de inte har pratat om tidigare. Läraren undviker alltså frågan. 

 

Under observation 3 förtydligar läraren vikten av funktioner, ”om ni ska läsa matte B är det 

här jätte viktigt”. Läraren framför att största delen av matematik B-krusen handlar om 

funktioner men att det är en liten del i A-kursen.      

7.3.4 Deltagaren har alltid ”rätt” 

Under den tredje observationen uppstår ett problem. Läraren går igenom tal på tavlan som 

deltagarna har haft problem med under sina hemstudier. Detta avsnitt handlar om volym och 

omvandling. När uppgiften är att räkna ut globens volym väljer en deltagare att avrunda svaret 

till kilometer. Deltagaren har alltså avrundat en volymenhet till en längdenhet och svaret är 

”fel”. Istället för att läraren nu säger att det är fel säger läraren ”tanken är god”. Detta fullföljs 

med att läraren utmanar deltagarna i en svårare uppgift som handlar om vilken volym globen 

har räknat, i kubikkilometer.     

 

Ett annat exempel på hur lärarna agerar för att deltagarna inte ska ”tappa ansiktet” är när 

frågor slängs ut till klassrummet. När detta händer förväntar sig läraren ett svar, då fel svar 

ropas ut svara läraren, ”mmm, några fler förslag?” tills det rätta svaret har framförts. På detta 

sätt så undviker läraren att ”göra bort” en deltagare.     

7.3.5 Deltagarna är ”seriösa”.  

När läraren under en observation håller på att gå igenom de svårigheter deltagarna har haft 

under sina hemstudier kommer det upp ett tal på tavlan. Läraren frågar ”hur många har gjort 

det här talet?” och en tystnad uppstod i klassen. Läraren fortsätter ”hur många har försökt sig 

på talet”, den här gången svarar sex personer. Nu kommer det ett utlägg från läraren till hela 

deltagargruppen; ”ni kan inte skjuta upp det ni ska göra idag till imorgon”. Det är ingen 

allvarlig ton i lärarens tal, mer som ett omhändertagande. Som om läraren är en förälder som 

talar till sitt barn.      

7.3.6 Olika räknesätt 

Under den observation 2 där kapitlet handlar om skalor har läraren gått igenom en formel som 

kan användas för att omvandla skalor till veklighet och vise versa. En deltagare tycker att 

formeln och metoden är mer komplicerad än vad det nödvändigtvis behöver vara, och får med 

håll från en annan deltagare. Läraren säger då att den studerande får räkna på vilket sätt denne 

behagar men att från egen erfarenhet är detta den ”bästa” metoden. Deltagaren väljer då att 

använda ”sin egna” metod, vilket efter några minuter resulterar i ett felaktigt svar. Deltagaren 

väljer nu att fortsättningsvis använda sig av den formel läraren visat. 

 

7.3.7 Avdramatisera 

Under lektionen händer det är deltagarnas ”matteskräck” visas, de kan hel plötsligt utropa, 

”det är för svårt”, eller ”jag fattar ingenting”. Läraren agerar snabbt, och försöker lunga ner 
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deltagaren genom att exempelvis kontra med ”vi fixar det här” eller ”det kommer att ordna 

sig”.    

  

7.3.8 Sammanfattning  

Vi sammanfattar våra intryck av undervisningen i några olika delar som får symbolisera vår 

uppfattning.  

 

 Håll sig till ämnet – läraren glider inte in i andra områden inom matematik utan håller 

sig strikt till det område lektionen handlar om.  

 Skapa en relation – både innan, under rasterna och efter lektionstid pratar lärarna 

med sina studerande om ämnen som inte alltid har med matematik att göra.   

 Göra bort sig som lärare – läraren visat sig ”mänsklig” genom att själv göra ”fel”.  

 Uppmärksamma aldrig ett fel – läraren säger aldrig att deltagaren gör fel, istället 

ignoreras hellre svaret, tills ett korrekt kommer.    

 Deltagaraktivitet – det är en mycket låg deltagaraktivitet under lektioner med ett 20-

tal elever, betydligt fler aktiva studerande i klassrum med cirka 10 deltagare.   

 Erbjud ett räknesätt – mycket av lektionstiden handlar om att läraren räknar tal på 

tavlan och förklara hur deltagarna ska göra.  

 Exemplifierar – använder exempel som är relevanta för deltagarna. 

 Avdramatiserar – lugnar ner deltagarnas föreställningar om att de inte kan. 
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8 ANALYS 

8.1 IDENTIFIERA DELTAGAREN   

King & Kitchener (1990) anser att genom att identifiera vilket stadium den vuxna befinner sig 

i (se 4.2.1 King & Kitchener sju stadier) kan undervisning utformas så deltagaren reflekterar 

och tänker i högre stadier än hon till synes är i. Det är viktigt att veta hur deltagaren ser på 

vetande och kunskap för att identifiera vilket stadium denne tillhör. Informanterna lyfter fram 

ett liknande tankesätt, men där fokus inte handlar om vilken uppfattning deltagaren har till 

vetandet utan istället vilka matematiska grundkunskaper deltagaren har. Informanterna ser 

matematikundervisningen som en stadium utveckling, där nya stadier bygger på gamla. Utan 

de tidigare stadierna eller byggstenarna kommer ingen inlärning att ske. Till skillnad från 

King & Kitchener ser informanterna att undervisning ska riktas mot det stadium deltagarna är 

i, istället för att riktas mot nästliggande stadium, och att undervisningen utvecklas till att 

deltagarna resonerar kring matematik de ännu inte fullständigt begriper.          

 

Genom att titta närmare på deltagargruppen ligger en stor del på ett lägre stadium, enligt King 

& Kitchener (1990), än de ”borde” uppvisa vid sin ålder. King & Kitchener stadium teori är 

inte åldersbaserad, men vanligtvis går en individ in i nästa stadium var sjätte år. En mentalitet 

där sanningen vilar hos den auktoritära läraren. Läraren håller på sanningen och ifrågasätts 

inte i sin roll. Det som möjligtvis skulle ifrågasättas är istället ämnets relevans för deltagaren. 

Det bör tilläggas att deltagarens karaktärsdrag av ett stadium två inte behöver betyda att 

deltagaren resonerar på detta sätt i andra situationer, exempelvis i andra ämnen. Det finns en 

osäkerhet till det specifika ämnet matematik och till sig själv i relation till ämnet.  

 

8.2 DELTAGAREN ENLIGT INFORMANTERNA OCH ENLIGT 

FORSKARNA  

Gemensamt för Knowles (1990) och informanterna är att de tar upp att den vuxenstuderande 

har ett behov av att veta varför. De menar att de studerande ofta vill veta varför de ska lära sig 

och vilken relevans de anser att det finns i det specifika ämnet. Behovet av att veta varför kan 

dock se olika ut beroende på vilka förkunskaper den studerande har.  

  

Knowles (1990) uppmärksammar att vuxna har erfarenheter och att dessa skall införas i 

undervisningen genom ett erfarenhetsutbyte. Informanterna framhäver svårigheterna med 

undervisning på detta sätt; (1) Kursdeltagarna har oftast få erfarenheter när det kommer till 

matematik i vardagen (deklaration, procenträkning etc.). (2) Den studerandes erfarenheter av 

skola, undervisning, matematik och sig själva som lärande individer är oftast negativ.      

 

Knowles (1990) nämner att den vuxne ofta har en inre motivation till studier och utvecklas 

ofta med hjälp av den. Våra informanter diskuterar att man måste skapa en drivkraft hos den 

studerande. Genom att läraren får deltagaren att känna att hon lyckas och genom att stärka 

individens självförtroende till sina studier.  

 

Bron & Wilhelmson (2005) skriver om det ansvar den vuxna har gentemot sig själv och sin 

omgivning. Men enligt informanterna finns det brister i ansvaret både mot sig själv och 

omgivningen. Ansvar mot sig själv – deltagarna har inte den studietekniken (verktyg) som 

krävs och tar inte självständigt ansvar över sina studier. Ansvar mot omgivningen – 

deltagarna är oftast passiva under lektionstimmarna. Deltagens bristande ansvarstagande gör 

att dagens Komvuxlärare har en mer socialt omhändertagande roll än förr.   
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8.3 ATT UTGÅ FRÅN ERFARENHET UTAN ERFARENHETEN  

Som Höghielm (2006) i sitt vuxenpedagogiska undervisningsideal menar skall deltagarnas 

erfarenheter och åsikter involveras i såväl undervisning, metod, utformning och ämne. Att 

lärarna på komvux exemplifierar utifrån element i den vuxnas vardag kanske inte är några 

konstigheter. Men faktum är att involvera deltagarnas erfarenheter i undervisningen då 

deltagarna själva ger uttryck för att de inte vill eller förstår varför, är svårare. Faktum är att 

när deltagarna väl får möjlighen att påverka undervisningens utformning önskas 

undervisningsmetoder som liknar de metoder de är vana vid. Alltså vill deltagarna ha 

undervisning som påminner om den undervisning de en gång misslyckades i. Här finns 

däremot erfarenheter och föreställningar bland deltagarna om hur undervisning går till, men 

genom ett tidigare misslyckande kan dessa metoder vara negativt laddade. Det ses som en 

paradox, deltagarna vill använda sig av metoder de har erfarenhet av, men dessa metoder 

stävjar deltagarnas självkänsla då de påminner om ett tidigare misslyckande.  

 

Deltagarna på komvux idag är yngre än tidigare och har sällan några egentliga matematiska 

erfarenheter från sitt tidigare liv, vilket kan skapa en svårighet eftersom det då inte finns några 

erfarenheter att involvera i undervisningen. Informanter nämner även att denna grupp har 

stora brister i de grundkunskaper de borde ha införskaffat många år tidigare. För denna grupp 

deltagarna är ett nytt matematiskt problem just ett nytt problem. De har inga tidigare 

strukturer för att kunna föreställa sig hur problemet skall angripas. Dessa deltagaren har 

svårigheter att begripliggöra det problem som uppmärksammas (se Figur 1. Lärprocessen), 

Bourgeois (2002), och kan därför inte ställa det nya mot det gamla. Detta problem bland 

deltagarna förstärks av den så kallade ”matteskräcken”, en redan inpräntad uppfattning om att 

matematik är svårt och obegripligt.  

 

Kontra denna grupp utan matematiska erfarenheter finns den grupp med goda matematiska 

strukturer men utan det svenska matematiska språket. Dessa deltagare saknar också strukturer 

för att kunna begripliggöra det som uppmärksammas, språkliga strukturer. Lärarens uppgift 

blir att försöka begripliggöra problemen för deltagarna genom att erbjuda strukturer till hur ett 

problem ska bemötas. 

 

Om vi istället ser till lärarens roll utifrån ett transformativt perspektiv (4.2 Transformativt 

lärande), där lärarens uppgift är att introducera nya perspektiv och ifrågasätta befintliga hos 

deltagarna. Att introducera nya perspektiv är inga svårigheter till den grupp av deltagare som 

inte har några matematiska erfarenheter, eftersom alla perspektiv som introduceras är nya. På 

samma sätt går det inte att ifrågasätta befintliga föreställningar om matematik av två skäl; (1) 

deltagaren har inga, (2) deltagaren har för dålig självkänsla så att ifrågasätta befintliga 

föreställningar skadar mer än utvecklar. Det som däremot kan ifrågasättas är just deltagarens 

bild av sig själv. Att deltagaren ska sätta sin egen självbild på sin spets, för att sen ombilda 

den.  

 

En annan del som informanterna belyser är brister i deltagarnas studieteknik. På komvux är 

det viktigt att deltagarna har en fungerande studieteknik då de förväntas att de utför mycket av 

studiearbetet utanför klassrummet. Deltagarna har enligt informanterna, under tidigare skolår 

inte fått uppföljning från läraren i de antaganden de har gjort. Den studerande har alltså bildat 

felaktiga verktyg, strukturer för att kunna lösa uppgifter på egen hand, Bourgeois (2002).   
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8.4 DISKUSSION I VAKUUM 

I en transformativ lärprocess reflekterar vi över våra egna föreställningar och värderingar 

samt nya perspektiv, för att utesluta och anamma dessa till en ny. I detta krävs att deltagarna i 

ett transformativt lärande är öppna för nya perspektiv samt kritiska mot dessa, för att 

utbildningsväsendet ska skapa demokratiska medborgare som kan utveckla och ifrågasätta 

samhället, Mezirow (2000).  

 

På komvux finns deltagare med en, som informanterna kallar det, social fobi. De upplever 

obehagskänslor över att tala inför en grupp och undervikter sociala situationer. Detta kan i 

många fall spåras till deltagarens tidigare upplevelser av skolan. Men det är inte endast denna 

(lilla)grupp som undviker att delta aktivt, informanterna lyfter också fram att vuxna har en 

rädsla för att göra bort sig. I en situation då läraren gör ett misstag, sitter den vuxna snarare 

passivt tyst än att aktivt ifrågasätter misstaget hos läraren. Den vuxne deltagaren sitter hellre 

tyst och lyssnar än aktivt deltar. Detta kan leda till att endast ett eller några få perspektiv 

belyses, lärarens samt en liten grupp med aktiva studerande.  Det tycks vara så att Larssons 

(m. fl.) resultat från 1990 stämmer än idag, Höghielm (2006). Där en liten grupp står för 

större delen av deltagaraktiviteten.  

8.5 BEHANDLA VUXNA MED VARSAM HAND   

Tidigare forskning som utfördes 1990 av Larsson, Fransson och Alexanderssons, visade att 

komvuxläraren måste behandla deltagarna med varsamhet (se 5.1.1 Tidiga forskning i 

komvuxlärarens föreställning av den studerande), Abrahamsson, Larsson m.fl (1992). Likväl 

informanterna i denna studie såg samma företeelse. Då, 1990, liksom idag, ansågs orsakerna 

till detta ligga i den vuxnas rädsla för att göra bort sig, tidigare erfarenheter av misslyckanden 

och en vuxenidentitet som inte fick hotas av läraren. Lärarna måste behandla den vuxna med 

varsamhet för att inte skrämma bort den studerande. Detta har blivit betydligt viktigare de 

senaste åren, då lärarna inte endast vill skämma bort deltagarna av humanitära skäl utan även 

ekonomiska påtryckningar från skolan. De ekonomiska påtryckningarna leder till (1) ett 

”curlande” från lärarnas sida för att behålla deltagarna i kursen. (2) En form av ”snällrättning” 

då deltagarpengen är lägre för en deltagare som avslutar kursen med icke godkänt än 

deltagare med godkänt betyg.    

 

Komvux ses idag, precis som år 1990, som en rehabiliteringsplats för vuxna. Här ska den 

vuxnes självkänsla stärkas och de ska repareras i de bristande kunskaper denne har. Idag 

riktas inte komvux till begåvningsreserven den en gång gjorde, idag är det ett skyddsnät för 

vuxna med ett studiemisslyckade bakom sig.       
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9 DISKUSSION 

9.1 GYMNASIESKOLAN KOMVUX  

Vi har svårt att undvika att dra paralleller till våra egna erfarenheter av gymnasieskolan när vi 

sitter under observationerna i klassrummet. Förvisso är det tystare och momentet av 

självständigt räknearbete är borta, istället sitter vi på en föreläsning i matematik. 

Informanterna framför att det är vuxna de undervisar, men trots det tycks det inte finnas en 

ansvartagande vuxen individ, som är kritisk till det mesta hon inte förstår. De iögonfallande 

starka matematiska eleverna från gymnasiet är borta, istället sitter deltagarna med 

matteskräck, social fobi och en rädsla för att göra bort sig. Det är en negativ bild som målas 

upp, men faktum är att det är dessa individer som komvux riktas till, till de vuxna där den 

traditionella skolan inte hjälpte. Där de metoder som används under svenskskolgång inte bet. 

Det är en grupp av de studerande. Den andra gruppen komvux riktas till är de nysvenskar utan 

svensk skolgång, de kan vara läkare, ekonomer och jurister men det kan också vara individer 

som aldrig gått i skola, eller endast några få år. En av anledningarna till att komvux blev en 

fristående institution från gymnasiet var en kritik om att vuxna och ungdomar inte skall 

beblandas i lärosituationen. Nu är deltagare över 30 år sällsynt på komvux, och tendenser med 

allt fler yngre deltagare i tidig 20-årsålder tycks bara öka. ”Alla ska med” skrev 

socialdemokraternas på sina skyltar valet 2010, och det är den mentaliteten som finns i 

skolväsendet idag. Att de som misslyckats i tidigare skolgång ska få fler chanser. Konstigt är 

väll då att repareringen av dessa individer ibland skall ske under en åtta veckors period. Att 

tillräckliga resurserna för att hjälpa alla deltagarna inte existerar, vilket leder till att den vuxna 

misslyckas om och om igen – vilket i sin tur kostar pengar för samhället men framförallt 

skadas individens självbild.            

 

Det framstår tydligt i våra intervjuer hur komvux har blivit ett skyddsnät för främst 

gymnasieeleverna och att de utgör den större delen av deltagargruppen. En liten aspekt i detta 

är informanternas sätt att nämna deltagaren i form av ”elev”. Begreppet elev associeras till 

individer på gymnasiet och grundskolan, och frågan är om inte lärarna upplever deltagaren 

som just en ”elev”. Det kanske inte är så märkligt med tanke på den grupp de har framför sig. 

De deltagare som ansluter sig till komvux kort efter att deras gymnasieperiod är över, 

identifierar sig säkert fortfarande som en ”elev”. Under tidigare skolår vill läraren att eleverna 

ska sitta tysta och lyssna, vilket är ytterst ovanligt. Medan lärarna på komvux vill att 

deltagarna ska vara aktiva och komma med synpunkter, vilket är ytterst ovanligt.  

 

9.2 ETT MÖRKERTAL 

När vi startade arbetet med denna studie blev vi chockade över hur stort antalet studerande 

som inte klarar kursmålen i matematik. Det som var ännu mer chockerande var 

informanternas uttalande om att denna siffra antagande var högre än statistiken visade. Att 

genom politiska beslut, som att sänkt deltagarpeng för icke godkända studerande hade en 

”snällrättning” börjat förekomma runt om i vårt lands skolor. Detta beror antagligen på att 

skolan ska klara de ekonomiska mål som fanns. Enligt informanterna hade även kraven för att 

vara godkänd sänkts. I och med den stora tillväxten av gymnasieelever har kraven anpassats 

så att fler ska klara sig. Frågan är om kraven nu är lägre och om en snällrättning förekommer, 

hur många människor det egentligen är som har otillräckliga kunskaper i matematik?     
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9.3 KOMVUX SAMHÄLLSPOLITISKA SYFTE   

Den utveckling vi ser idag är att Sverige fortfarande har en uttalad obligatorisk skolgång i nio 

år. Men ett undermedvetet krav i samhället på en ytterligare treårig gymnasial utbildning. 

Utan en gymnasieutbildning är det betydlig svårare att få jobb, och det är detta syfte komvux 

har fått stå för idag, nämligen ett syfte att varje svensk ska ha gymnasiekompetens. I och med 

komvux syfte och till vilken grupp människor syftet verkar för, borde komvux pedagogiska 

inriktning möjligtvis granskas. Det intressanta är att komvux står i ”ingen-mans-land” med 

pedagogiken på ena sidan och andaragogiken
8
 på den andra.       

 

9.4 FORTSATT FORSKNING  

Komvux är en intressant plats att rikta forskning mot. En plats som har utsatts för många 

förändringar genom åren. Fortsatt forskning kan bland annat ta denna studie och bredda dess 

inriktning och perspektiv till andra ämnen inom komvux och andra komvuxskolor. 

Forskning kan också riktas till att undersöka deltagarens föreställningar kring undervisning 

och sig själv, stämmer lärarens bild överens med deltagarens?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
8
 Andragogik ett annat begrepp för vuxenpedagogik. Peda = (gre.) barn, läran om barn. Andragogik, läran om 

andra.    
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10 SLUTSATS 

10.1 VAD HAR KOMVUXLÄRAREN FÖR FÖRESTÄLLNINGAR OCH 

ERFARENHETER OM DEN STUDERANDE OCH DELTAGAR- 

GRUPPEN? 

De vuxna deltagarna på komvux identifieras av informanterna som; (1) Den vuxne har ett 

”bagage” med sig till undervisningen av erfarenheter och föreställningar från sitt tidigare liv. 

Detta bagage innehåller ofta ett misslyckande under tidigare skolgång hos deltagarna. 

”Bagaget” ses ofta som ofullständigt för att läraren skall kunna utgå ifrån det i sin 

undervisning. (2) Den studerande har ett vuxet beteende där hon är (a) artig och lydig, (b) vill 

inte göra bort sig inför en större grupp och (c) vill finna undervisningen relevant.     

 

10.1.1 Har den studerande och deltagargruppen förändrats över tid? 

Det som har förändrats i deltagargruppen på komvux över tid är att; (1) deltagargruppens 

medelålder har sjunkigt, (2) deltagarna är mer passiva i undervisningen och (3) 

grundkunskaperna i matematik är sämre bland deltagaren.  

 

10.1.2 Vad tror informanterna är orsaken till de låga betygen?  

Informanterna ger oss en helhetsbild i vilka faktorer som påverkar deltagarnas betyg; 

Institutionen – konkurrens bland företag som erbjuder vuxenutbildningar leder till kortare 

kurstider.  

Deltagaren – den studerande väljer dessa intensiva kurser men har för dåliga grundkunskaper 

för att klara av kursmålen. Deltagaren är inte heller förberedd på hur mycket självstudier 

intensivkurserna kräver. 

Läraren – ämneskunskapen hos lärare som undervisar elever i yngre åldrar är sämre och där 

lärarna inte vet vilka metoder och moment som är viktig för framtida matematikundervisning. 

I och med intensivkurserna hinner inte lärarna reparera de kunskapsbrister deltagarna har.  

 

10.2 VAD HAR KOMVUXLÄRAREN FÖR FÖRESTÄLLNINGAR OCH 

ERFARENHETER KRING UNDERVISNINGEN? 

Matematikundervisningen kan liknas med den föreläsning, läraren går igenom och förklara 

olika moment. De moment som förklaras exemplifieras av ting och faktorer i den vuxnes 

vardag. Läraren försöker etablera en trygg miljö, där deltagarna ska våga dela med sig av sina 

erfarenheter och tankar kring ämnet. Detta genom att man i många fall måste avdramatisera 

situationen och skapa en trygg miljö och relation till deltagarna.  

10.2.1 Om en förändring i deltagargruppen har skett, hur har det påverkat 

undervisningen? 

Förändringen i deltagargruppen har gjort att undervisningen; (1) Kännetecknas mer av 

envägskommunikation än förr. (2) Sker i en mer grundlig och lägre kunskapsnivå än förr.   

10.2.2 Hur går undervisningen i matematik till i praktiken? 

Till stor del stämde informanternas uttalanden och vår bild av undervisningen överens. Vissa 

ageranden läraren gjorde tycker vi måste lyftas fram. Dessa är bland annat; (1) att läraren 

aldrig påpekar om en deltagare svarat fel. (2) Att läraren aldrig lämnar det moment (kapitel) 

lektionen handlar om, trots att deltagarna omedvetet efterfrågar det.   
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Tack till: 

Våra fantastiska informanter som tog sig tiden att prata med oss, 

Vår handledare Agnieszka Bron för tips, råd och stöd och 

Petros Gougoulakis för ett visat intresse och introducerandet till vårt.  

 

 

 

 

 
 

 

AVSLUTNING 

 

Vi är nu framme vid slutet av denna studie. 

Genom att belysa komvux, dess deltagare 

och undervisning kan vi resonera kring 

komvux framtida utveckling. Det går här 

inte att bortse från de politiska faktorer 

som påverkar komvux i såväl ekonomi 

som samhällsposition.  

Om komvux skall fortsätta i samma 

utvecklingsspår som vi ser idag, så 

kommer komvux samhällsroll att bli ännu 

tydligare som en ”reparationsstation”. Det 

som måste tydliggöras och möjligtvis 

belysas ännu starkare är svårigheterna med 

att reparera och komplettera en individ 

under en så intensiv tidsram.  

Om samhället istället vill se ett komvux 

som efterliknar den originalinstitution den 

en gång i tiden grundades för att vara, 

krävs det en ny gestalt. En gestalt där de 

deltagare komvux riktas till idag kan 

reparera såväl bristande kunskaper som en 

brusten själ.  

 

 

 

 

 



 49 

11 REFERENSER 
Borgström, L. & Gougoulakis, P. (2006). Om kunskap, bildning och lärande – perspektiv på 

vuxnas lärande. I Borgström, L. & Gougoulakis, P. (red) Vuxenantologin. En grundbok om 

vuxnas lärande. Stockholm: Atlas bokförlag.  

 

Bourgeois, E. (2002). A Constructivist Approach to Adult Learning, In, Bron, A. 

Schemmann, M. (eds.). Social Science Theories in Adult Education Research, Münster: Lit 

Verlag 

 

Bron, A. & Wilhelmson, L. (2005). Lära som vuxen, I: Bron, A. Wilhelmson, L. (red.) 

Lärprocesser i högre utbildning, Stockholm: Liber 

 

Ehn, B. & Klein, B. (2007). Från erfarenhet till text – Om kulturvetenskaplig reflexivitet, 3:e 

upplaga, Stockholm: Carlsson Bokförlag  

 

Håkansson, A. (2007). Lärarens pedagogiska arbete inom den kommunala 

vuxenutbildningen, Umeå: Umeå Universitet   

 

Höghielm, R. (2006). Komvux rötter och framtida vägval, I: Borgström, L. & Gougoulakis, 

P. (red) Vuxenantologin. En grundbok om vuxnas lärande. Stockholm: Atlas bokförlag. 

 

Gergi, T. & Strömholm, R. (2010). Nyckelkompetensen Hos Vuxna Som Lär Vuxna – en 

studie ur ett vuxenlärarperspektiv. Integrationsuppsats, Stockholm: Pedagogiska Institutionen, 

Stockholm Universitet  

  

Gougoulakis, P. (2010). Introduktionsföreläsning Att Leda Och Utveckla Vuxnas Lärande, 

10/11 2010, Pedagogiska institutionen, Stockholm Universitet   

 

Jarlang, E. (2008). Jean Piagets teori om kunskapsprocessen, I: Jarlang, E. 

Utvecklingspsykologiska teorier, 5
e
 upplagan, Stockholm: Liber AB   

 

Johannessen, A, & Tufte P. A (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber 

 

Johansson, K. & Salin, S. (2007). Formell vuxenutbildning – utveckling och förutsättningar 

(CFL rapport 2:2 006) 

 

Kitchener, K. & King, P. (1985). Reflective Judgment Scoring Manual, Ohio: Bowling 

Green State University 

 

Kitchener, K. & King, P. (1990). The Reflective Judgment Model: Transforming 

Assumptions About Knowing in: Mezirow, J. (ed.) Fostering Critical Reflection in Adulthood 

– A Guide to Transformativ and Emancipatory Learning, San Francisco: Jossey-Bass  

 

Knowles, M.S. (1990). The adult learner: the definitive classic in adult education and human 

resource development, Elsevier Inc USA: Butterworth Heinemann 

 

Larsson, S. (1992) Vad är det för särskilt med att undervisa vuxna? I: Abrahamsson, K. (red.) 

Hela vuxenutbildningen!: En framtidsbild i historiens ljus, Stockholm: Stockholm Brevskolan  

 



 50 

Lönnheden, C. & Olstedt (2005). Med erfarenhet som utgångspunkt, I: Bron, A. 

Wilhelmson, L. (red.) Lärprocesser i högre utbildning, Stockholm: Liber  

 

Mezirow, J. (2000). Learning to Think Like an Adult – Core Concepts of Transformation 

Theory In: Mazerow, J. et.al (red), Learning as Transformation – Critical Perspectives on a 

Theory in Progress, San Francisco: Jossey-Bass 

 

Mezirow, J. (2003). Issue in Transformative Learning, In: Hagström, T. (red.) Stockholm 

Lectures in Educology – Adult Development in Post-Industrial Society and Working Life. No. 

2 (s. 49-76) Stockholm: Stockholms Universitet  

 

Salin, S. (2006). Kommunal vuxenutbildning – Aktuell ställning och utmaningar, I: 

Borgström, L. & Gougoulakis, P. (red) Vuxenantologin. En grundbok om vuxnas lärande. 

Stockholm: Atlas bokförlag.   

 

Wilhelmson, L. (2006) Lära som vuxen, I: Borgström, L. & Gougoulakis, P. (red) 

Vuxenantologin. En grundbok om vuxnas lärande. Stockholm: Atlas bokförlag. 

 

www.allastudier.se 

 

www.skolverket.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allastudier.se/
http://www.skolverket.se/


 51 

12 BILAGA 
 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Inledande frågor 

Hur länge har du jobbat som lärare? -Hur länge på komvux? -Var jobbade du innan? 

Skillnader mellan vuxna och barn? 

Undervisar du i fler ämnen än matematik? (upplever du en skillnad?) 

Har du studerat vuxenpedagogik av något slag? (få en ”grund” av hur en vuxen fungerar) 

Diskuteras vuxenpedagogik mellan lärare?  

 

Huvudfrågor  

Hur lär vuxna? (lärprocessen) -Hur ser du på just lärandet av vuxna? 

Hur lägger du upp din undervisning? (kan du ge ett exempel på hur en undervisningstimme 

kan se ut) 

Ser du att det finns olikheter i undervisningen på komvux - Hur möter du upp elevers 

olikheter i din undervisning (alla har olika bakgrunder, olika undervisningsbakgrunder).   

Hur ser elevgruppen ut? (Hur bemöter man en klass där alla har IG?) 

Har du förändrat ditt sätt att undervisa över tid? (Hur och varför) 

Märker du någon utveckling?  

Vad tror du din utveckling beror på? (har du lärt dig ngt från eleverna?)  

- i och med att ett vuxenlärande sker dynamiskt, vad förväntas av dig som lärare i kontrast till 

dina elever? 

- Har läraren och eleven olika roller? Isf varför? -hur menar du?  

Hur utvecklar du ditt sätt att undervisa? (med tanke på att man inte har en vuxenpedagogisk 

grund) –  

Har din pedagogiska utbildning hjälpt dig i din undervisning? 

 

Följdfrågor 

-Problem som kan finnas? -Hur tacklas problemen? 

-Har det förändrats över tid? 

-Var det på samma sätt när du började undervisa? 

-Kan du ge ett exempel? 

-Varför på det sättet? - strategier? 

 

-Sista frågan: har du några tips till blivande vuxenpedagoger?  

-Några övriga synpunkter? 
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