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Sammanfattning 
 

Elever som väljer att läsa upp sina betyg eller läsa matematikkurser på Komvux lycks oftast 

med sina studier, till skillnad från när de försökte på gymnasiet. Syftet med denna studie är att 

ta reda på vad man som lärare kan göra för att få eleverna att lyckas på gymnasiet. Vad det 

finns som kan för att få eleverna att hitta sin motivation och studievilja. Arbetet består av 

intervjuer med elever som har läst matematik på Komvux. Matematik har en stor roll i 

människors liv i flera perspektiv. Allt från vardagsmatematik och att skapa fungerande 

individer i ett demokratiskt samhälle, till rena ämneskunskaper för att till 

exempel få tillräcklig kompetens för ett specifikt yrke. Syftet bakom nyupptagna studier kan 

variera. Individer vill skaffa sig behörighet till fortsatta studier, komplettera sina betyg och få 

revansch från tidigare misslyckanden med mera. Även förhållningssättet och de personliga 

känslorna in för ämnet varierar. Elever kan från tidigare studier upplevt ämnet positivt eller 

negativt. En positiv känsla kan göra det lättare att återuppta studier medan negativa 

erfarenheter kan skapa blockeringar in för ämnet. Elever kan också ha svårigheter i ämnet, 

som läs- och skrivsvårigheter. Studien är ett försök att i en liten skala skapa en bild av de 

vuxenstuderandes upplevelser och uppfattningar av matematikstudier. Det handlar även om 

motivationen och vad som påverkar den. Det ingår även en litteraturstudie om motivation för 

elever. Det som framkommer är att det är viktigt att få eleverna att förstå varför de läser 

något, det är speciellt viktigt om eleven inte har ett eget mål med sina studier. Det är även 

viktigt att eleverna känner sig delaktiga och vågar att misslyckas eller övervinna gamla 

misslyckande för att våga satsa. Lärare som samarbetar på skolan och har tid att diskutera sitt 

ämne med sina kollegor innebär också en vinst för elevernas studieresultat.  

 

 

Titel:  Vuxenstuderandes syn på gymnasiematematiken 

Författare: Sofia Karp 

Examinator: Ole Olsson 

Nyckelord: Elever, matematik, studiemotivation, lärare, pedagogik, undervisning,  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Min erfarenhet säger att många elever klarar matematiken bättre när de läser den på Komvux 

än när de läste den på gymnasiet. Så därför ville jag undersöka vad som ligger bakom en 

eventuell förbättring av matematikkunskaperna. Vilka faktorer ligger bakom de nyupptagna 

studierna inom vuxenskolan, vilka motiv och drivkrafter finns.   

 

Sveriges har som mål att skolan ska vara till för alla och då är det viktigt att alla elever får det 

stöd och den motivation som de behöver. Alla lärare ska organisera och genomföra 

undervisningen på ett sätt som gör att varje elev utvecklas utifrån sin egen förmåga. Lärare 

ska även stimulera elever att utvecklas och använda sin matematiska förmåga. (Skolverket, 

2013) Alla elever har olika behov, och det är inte alltid säkert att man som elev vet vad man 

vill under grundskolan. Jag ville försöka ta reda på vad man kan göra för att hjälpa eleverna 

att hitta sin motivation och sitt matematiska tänkande. Att jag valde att fråga komvuxelever är 

för att jag tror att de har kommit längre i sina tankar om sina egna studier och studieresultat. 

Vad är det man kan som lärare göra för att öka deras stimulans för matematiken? Vad är deras 

yttre och inre motivation med sina studier och matematikkunskaper? Det är svårt att lyckas 

med något om man inte har viljan och ambitionen att lyckas med det. Även om det är något 

som kommer från eleverna själva, är det intressant att ställa sig frågan hur man kan hjälpa till 

att hitta viljan. 

 

En nackdel med valet av ämne är att det är svårt att få reda på vad eleverna tänkte om 

matematiken innan de började på Komvux. Det blir ett tillbaka blickande från deras sida som 

kan ha blivit påverkat av tiden. Det är svårt att veta hur dessa elever upplevde sin grundskol- 

och gymnasietid, eftersom ingen av uppsatsförfattarna var med dem.  Det får helt enkelt utgås 

från att de försöker att svara sanningsenligt på frågor och inte försöker att försköna sina svar 

på något sätt.  

Det skulle kunna ha gått att frågat olika lärare hur de tror att eleverna uppfattar deras 

strategier och vad de tror är det bästa sättet att ta till sig kunskap. Uppsatsen är mer inriktad 

på hur eleverna själva uppfattar sin inlärning och lärarens roll i det. Eftersom det är enskilda 

elever som har intervjuat är det svårt att få ett generellt svar på hur man bäst får till en 

motivationshöjning.  
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2003 konstaterade Skolverket att inom matematikundervisningen behöver det stärkas upp när 

det gäller motivationen speciellt som undervisningen har blivit mer och mer individuell och 

enskild. Detta innebär att eleverna som inte har möjlighet få förståelsen för begrepp eller en 

egen drivkraft att faktiskt driva fram arbetet på egen hand inte kommer att lyckas med sina 

studier. Det är viktigt för eleverna att förstå varför de studerar matematik och vad som är 

meningen med studierna.  

Där det finns en stor möjlighet till förändring inom matematikutbildningen är hos våra unga. 

Får vi in deras nyfikenhet och lyckas kombinera den med framtidsdrömmar och arbetsvilja får 

vi en större drivkraft att lyckas med matematiken. Hur man ser på matematiken formas inte 

bara i skolan utan även utanför, det kan vara genom massmedia, familj eller vänner. Det är 

viktigt att matematiken upplevs som positiv i dessa kanaler för att stärka ungas positiva syn 

på ämnet. (SOU 2004:97) 

 

Det är många elever som inte når godkänt nivå i både grundskolan och på gymnasiet idag i 

just matematik. Det är viktigt att alla elever får en god och relevant utbildning inom 

matematiken, elever som klarar av en normal skolgång i övrig borde även klara matematiken.  

 

”Förmåga att förstå och använda matematik i vardagen, i 

samhället och i yrkeslivet måste vara en självklar del av varje 

människas allmänbildning.”  S.15  (SOU 2004:97) 

 

I PISA- undersökningen 2000 (PISA – Programme for International Student Assessment) låg 

svenska ungdomar under medlet när det gäller intresse för matematiken. Elever ser på 

matematiken som svårt och ointressant i större utsträckningen än in andra ämnen. Det finns 

ett intresse av att lära sig matematiken för att klara framtida studier eller jobb. Flera elever 

bedömer att det borde ha klarat matematiken bättre om de hade ansträngt sig lite mer. De 

upplever att lektionerna går långsamt och att problemen är svåra, många elever är inte 

motiverade för studierna. (SOU 2004:97) 

Även om det finns både kritik och även brister inom skolans värld, så finns det också goda 

exempel på att det går att lyckas som matematiklärare att få med sig klasser.  
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1.2  Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att försöka skapa en bild av vuxenstudenters syn på Komvux och dess 

utbildning inom den gymnasiala matematiken. Den primära frågeställningen är således: ”Hur 

ser vuxenstudenters syn och förväntningar ut på matematiken och har den bild de skapat sig 

förändrats utifrån mognad, nya erfarenheter eller lärarens samspel med eleven?” Dock så kan 

det vara svårt att veta hur förväntningarna på matematiken är eftersom det är ett begränsat 

antal personer som vi kommer att intervjua. Vi vill försöka få reda på vad som man som lärare 

kan göra för att försöka att fånga upp motivationen för eleverna. Vad är det som får en elev att 

lyckas med sina studier? Förstår man varför en elev lyckas finns det större chans att hjälpa 

mer att lyckas och slippa läsa om kurser som vuxen vilket både gynnar personen och 

samhället i stort.  

Vilka faktorer ligger bakom till nyupptagna studier? 

Vad kan vara orsaken till ett förbättrat resultat?  

Vilken uppfattning har eleverna om matematik före och efter nyupptagna studier? 

Vad är det som påverkar motivationen och inlärningen för elever?  

 

 

1.3 Avgränsningar  
Vi har valt att undersöka elever som har läst matematikkurs A, B och C på Komvux samt 

begränsat oss till tre skolor i Västsverige. Vi har gjort tio intervjuer på dessa skolor. Vi ansåg 

att det borde vara ett antal som gav spridning i svaren.  

 

 
 

 

2 Metod 
Allt arbete med uppsatsen har gjort tillsammans av två författare. Vi har läst samma artiklar 

och böcker, suttit tillsammans vid en dator och skrivit allt ihop. När det gäller 

kompletteringarna så är det bara Sofia som ledde till uppsatsen som den ser ut i dag.  

 

2.1 Metodval 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att det överensstämmer bättre än en kvantitativ 

studie med syftet av vår uppsats. Denna studie valde vi att genomföra med hjälp av intervjuer. 

Anledningen till detta val är att en kvalitativ studie kan ge oss en fördjupad insikt hos de 
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intervjuade. Ett annat alternativ hade varit att göra en kvantitativ studie. Dessa metoder är till 

exempel experiment, test, prov, enkäter och frågeformulär, vilka man utmynnar i numeriska 

observationer eller som kan transformeras i sådana.  

En kvalitativ studie använder sig inte av siffror eller tal, utan de inbegriper eller resulterar i 

verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagorna sker verbalt. Det instrument som 

används är ”ordet” (Backman, 1998). 

 

2.2 Intervjuteknik 
 Vi valde att göra mer ingående intervjuer med tio personer. I forskningssammanhang brukar 

man dela upp intervjuer i, strukturerade, ostrukturerad, semistrukturerad.  

 

Vid en strukturerad intervju har intervjuaren en stor kontroll över frågornas och svarens 

utformning. Strukturen är utformat som ett frågeformulär och genomförandet sker ansikte mot 

ansikte. Frågorna är i förväg uppställda och den intervjuade får en begränsad uppsättning 

svarsalternativ. Detta ger en mall där de intervjuade ställs inför en identisk situation med 

samma formulering och ordningsföljd frågorna. Utformningen ger också de intervjuade en 

begränsad möjlighet till varietet till svaren. Den strukturerade intervjun ger data som är lätt att 

sammanställa till en kvantitativ studie (Denscombe, 2000). 

 

Vid den semistrukturerade intervjun utgår intervjuaren från en mall av frågor och ämnen som 

ska tas upp. Intervjun är flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd och låter den 

intervjuade utveckla sina svar och de ämnen som intervjuaren tar upp. Tanken är svaren ska 

vara öppna och att det finns en möjlighet för den intervjuade att utveckla sina synpunkter 

(Denscombe, 2000). 

 

En ostrukturerad intervju har som syfte att betona den intervjuades tankar. Då är intervjuarens 

roll att ingripa så lite som möjligt, genom att starta intervjun och introducera ett ämne eller 

tema. Den intervjuade får sedan utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar 

(Denscombe, 2000). 

 

 Den semistrukturerad och ostrukturerade intervjun låter den intervjuade i större grad utveckla 

sina svar. Dessa två metoder ger intervjuaren en möjlighet att upptäcka saker i komplexa 
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frågor. Detta möjliggör en mer djupgående undersökning, i synnerhet sådana undersökningar 

som utforskar personliga erfarenheter och känslor (Denscombe, 2000). 

 

När man genomför en semistrukturerad eller ostrukturerade intervju, så är den personliga 

intervjun det vanligaste tillvägagångssättet. Fördelen med den personliga intervjun är att, den 

är lätt att arrangera, de uppfattningar och synpunkter som kommer till uttryck under intervjun 

härstammar från en källa. Intervjuaren kan lätt lokalisera speciella idéer (Denscombe, 2000). 

 

Valet av intervjuteknik blev i vårt fall den semistrukturerade intervjun, eftersom denna teknik 

passade utformningen av våra intervjufrågor och uppsatsens syfte. Detta gav oss möjligheten 

att vid behov utveckla intervjun för att tydliggöra frågorna för intervjupersonen. Utöver detta 

försökte vi genomföra intervjuerna på ett så identiskt sätt som möjligt och därmed få 

jämförbara data.  
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3 Genomförande 
Vi informerade det intervjuade om att det hade rätt att när som helst avstå ifrån intervju och 

även att det var frivilligt att delta. Vi klargjorde även vad arbetet syftade till och att vi 

bandade intervjuerna. Alla som deltog i intervjuerna var över arton år så inga vårdnadshavare 

behövde ge sitt godkände, självklart fick de intervjuade göra detta. De fick även tillfälle att 

läsa igenom våra utskrifter för godkännande. Vi har försökt att göra alla svar så anonyma att 

det inte går att identifiera någon av de svarande.  

3.1 Urval 
För att genomför studierna har vi kontaktat tre Komvux-skolor i Västsverige län. I den första 

kontakten med respektive skolas rektor så presenterade vi vårt syfte med arbetet och bad om 

tillåtelse att genomföra studien på respektive skola. Då bad vi även om en kontaktperson för 

hjälp med genomförandet. I detta utskick så medföljde även intervjufrågorna. Vi bad 

kontaktpersonerna att välja ut ett mindre antal intervjupersoner åt oss, där de även skulle 

informera att intervjuerna sker anonymt. Kontakt togs sedan med de valda personerna där vi 

bestämde plats och tid för genomförande av intervjuer. 

 

3.2 Genomförande av intervju 
Intervjuerna genomfördes i tilldelade grupprum på respektive skola och kunde därmed 

genomföras ostört. Vid intervjutillfällena var vi två som intervjuade. Innan intervjun 

presenterade vi oss och syftet med vårt arbete, samt hur intervjun skulle genomföras. Här 

passade vi även på att småprata lite för att avdramatisera situationen före själva intervjun. Vi 

bad om deras medgivande till att få spela in intervjun på band, detta för att förenkla vårt 

efterarbete. Då kunde vi även koncentrera oss på intervjun utan att behöva skriva 

anteckningar samtidigt. Vi förklarade att intervjun var helt anonym och att det endast var vi 

som skulle lyssna på bandet. 

 

För att få jämförbara resultat vid intervjuerna följde vi ordningen på frågeformuläret vid 

samtliga intervjuer. Avvikelser från denna ordning skedde vid förtydligande av frågor.  

 

3.3 Efterarbete 
Efter genomförda intervjuer så lyssnade vi igenom banden och transkriberade ett antal av 

dem. Övriga intervjuer gjorde vi sammanställningar på. Orsaken till att vi inte transkriberar 

alla intervjuer är den tid som varje enskild transkribering krävde. Transkriberingen gick till på 
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följande viss. En av oss satt vid bandspelaren samtidigt som den andra satt och skrev ner det 

som spelades upp på bandet. Detta innebar att man fick pausa ofta så att den som skrev fick 

med allt som sades. Denna noggrannhet gjorde att genomgången av varje intervju krävde lång 

tid. 

 

3.4 Metoddiskussion  
Vår studie genomfördes med en kvalitativ undersökning. Fördelen med detta val är att vid 

intervjuerna kan man få ett fördjupat svar. Därmed kan man få en större förståelse för den 

intervjuades svar. Eftersom vi har gjort begränsningar dels i antal intervjuer och dels till 

antalet utvalda kommuner, kommer vi ej att ha ett säkerställt resultat utan förhoppningsvis 

kunna visa på tendenser.  
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4 Litteratur 

Det är även från Skolverket vi har valt syftet med skolmatematiken. Efter de korta 

definitionerna så går vi vidare med varför man ska börja läsa matematik igen och 

matematikens mångsidighet som skolämne. Vilket leder till en kort presentation av matematik 

som ämne. Vi kommer in på matematikblockeringar efter det, som leder vidare till 

matematiksvårigheter. Detta tar oss in på pedagogik och didaktik, som leder vidare till elevers 

behov att inte tappa sin självkänsla. Till sist kommer vi in på anledningar till studieuppehåll 

för att avsluta med om det alltid är frivilligt att studera vidare.       

 

4.1 Gymnasial vuxenutbildning 
Läroplanen för gymnasieskola och den gymnasiala vuxenutbildningen är densamma. Den 

gymnasiala vuxenutbildningen använder sig sedan 1 juli 2001 av samma kursplaner som 

gymnasieskolan. Vuxenutbildningen är likvärdig med ungdomsgymnasieskolan. 

Tyngdpunkterna i kursernas innehåll och omfattning kan variera mellan de två. [1] Efter detta 

har det kommit nya läroplaner på grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det 

tas fortfarande upp samma mål med undervisningen på både gymnasiet och 

vuxenutbildningen. Det verkar dock vara så att man inte fullt ut tar upp lika mycket i 

vuxenutbildningen eller i exakt samma ordning. (Skolverket, 2012) [2] 

Vuxenstudiers ansvar är uppdelat i flera roller, dels ska den stödja så att eleverna kan arbeta 

och vara delaktiga i samhället, men den ska också för de som vill öppna dörrar för fortsatta 

studier. Eleverna som läser vuxenutbildning är varierade, så även de mål de har med sina 

studier. Tanken är att utbildningen ska anpassas efter var och en av eleverna. I skollagen står 

det att utbildningen ska syfta till ett livslångt lärande. (Skolverket, 2012)  

4.2 Skolmatematikens syfte enligt Skolverket: 
 

”Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på 

kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i grundskolan 

och innebär breddning och fördjupning av ämnet. 

Utbildningen syftar till att ge kunskaper i matematik för 

studier inom vald studieinriktning och för fortsatta studier. 

Utbildningen skall leda till förmåga att kommunicera med 

matematikens språk och symboler, som är likartade över 

hela världen. 
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Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till 

att eleverna skall kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa 

problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, 

som är viktiga både för dem själva och samhället, som t.ex. 

etiska frågor och miljöfrågor.  

 

Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva 

glädjen i att utveckla sin matematiska kreativitet och 

förmåga att lösa problem samt få erfara något av 

matematikens skönhet och logik. ”[3] 

 

Matematiken har en lång historia som är berikad från flera kulturer genom sin utveckling. En 

stor fördel som matematiken har att det går att kommunicera med människor runt om i 

världen även om dess talade språk inte är det samma. Matematiken har fått en större betydelse 

för olika yrken och för vetenskapen. Det handlar till stor del att hitta mönster och kunna 

formulera samband. Skolverket trycker på att det är viktigt att eleverna får utveckla sin 

förmåga att sätta in matematiken i olika samband. Detta ska leda till att man kan se 

matematikens betydelse för så väl som samhället som individen. För att klara av att arbeta 

matematiskt behöver eleven ha en förståelse för matematiska begrepp och vilka metoder. 

Även att våga testa olika strategier för att lösa problem, för att senare kunna ta med 

matematiken till sin yrkesroll eller som samhällsmedborgare. [2] 

4.3 Orsaker till matematikstudier 
Motiven bakom nyupptagna matematikstudier kan vara många. Vi har valt att här presentera 

några av dem orsaker som allmänt ligger bakom matematikstudier.  

Motiv till matematikstudier kan vara att få behörighet till vidare studier för att få ett bättre 

arbete. Det kan även röra sig om en vilja att bättre kunna hjälpa och stödja sina barn i deras 

skolgång. Ett annat motiv kan vara ett behov att bevisa för sig själv och få revansch från 

tidigare misslyckanden inom matematiken. Detta hör till viss del samman med att lyckas i 

matematik anses vara ett tecken på intelligens hos allmänheten (Gustavsson & Mouwitz, 

2002). Personer med matematiksvårigheter beskriver att de känt sig missförstådda och 

speciella under sina skolår. Vissa har tagit revansch då har de bestämt sig för att läsa 

matematik igen och bevisa att de inte är dumma, många gånger främst för sig själv. Många 

möter för första gången lusten och spänningen i ämnet (Adler, 2001). 
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4.4 Mångsidigt ämne 
Det finns många anledningar till varför matematik är ett viktigt skolämne. Lyckade studier 

kan öppna utbildningsvägar och möjligheten till kompetensutveckling. Skolmatematikens 

upplägg uttrycks i skolans timplaner och kurspoäng. Det krävs att eleverna får slutbetyget 

godkänt från grundskolan för att få behörighet till gymnasieskolans nationella program. Detta 

gör att matematiken fungerar som ett filter för studier i andra ämnen 

Matematiken behövs även i vardagslivet. Personer behöver kunna ta del av information i 

samhället och kunna fatta beslut. 

Ett annat syfte med ämnet är att skapa insikt i ämnet historisk utveckling, betydelse och roll i 

samhället (Gustavsson & Mouwitz, 2002).  Det kulturella arvet har utvecklats under 

matematikens mångtusenåriga historia [3]. Ett syfte är att utveckla ett intresse för 

matematikens möjligheter, språk och uttrycksformer. Ämnet har en estetisk och bildande sida 

med stark koppling till musik, arkitektur, konst och filosofi (Gustavsson & Mouwitz, 2002). 

 

4.5 Matematik som ämne 
Matematik är ett ämne med väldigt lång historia och är ett av världens största skolämnen. 

Ämnets karaktär är ganska abstrakt men har ett stort användningsområde, alltifrån 

vardagsmatematik till att lösa problem inom avancerad vetenskap. Fem sätt att se på 

matematik. 

• Grundvetenskap. Matematik är en vetenskap som utvecklar många kunskaper. 

Eleverna lär sig bland annat metoder och strategier.  

 

• Tillämpad vetenskap. Med hjälp av matematiska modeller kan man lösa problem i 

andra vetenskaper som t ex kemi, fysik och ekonomi.  

 

• System av redskap för praxis. Saker eller situationer där matematiken ligger 

inbäddad som t ex olika tekniska redskap. 

 

• Skolämne. Matematik lärs ut som ett skolämne enligt målen i kursplanerna. Vid 

undervisningssituationen tillåts ämnet som sådant, att mötas med personers känslor, 

tankar, föreställningar och erfarenheter av matematik.  
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• Estetiska upplevelser. I denna del ingår bland annat de aha-upplevelser som en 

person kan uppleva inom matematiken. Ett exempel kan vara en person hittar ett 

vackert mönster som kan sammanställas med en enkel formel. Detta kan väcka en lust 

till att gå vidare (Gustavsson & Mouwitz, 2002). 

 

4.6 Matematikblockring  
Orsakerna som ligger bakom ett negativt förhållningssätt till matematik kan variera oerhört 

mycket. Några saker som ligger tillgrund för negativa upplevelser kan vara något av följande.  

• Saknar tilltro till den egna kunskapen och självtillit. Elever som vid tidigare 

studier misslyckats, eller haft dåliga erfarenheter vid sina matematikstudier, kan ha 

bristande självförtroende inför ämnet. Dessa personer kan ha svårt att hitta 

motivationen för studier. Misslyckanden eller situationer i skolan då man känt sig 

kränkt, kan skapa en känsla av motvilja inför ämnet. Även personer med bra 

matematikkunskaper kan känna en osäkerhet inför ämnet, då de inte kan värdera sina 

faktiska kunskaper (Gustavsson & Mouwitz, 2002). Det är av betydelse hur elever ser 

på möjligheterna i olika situationer: hur värderar de framgångar och misslyckanden. 

Om eleven kan lägga misslyckanden på sig själv och inte vågar hoppas på framgångar, 

påverkar det mycket. Jenner tar upp Pygmalioneffekten som handlar om detta.  

(Jenner, 2004): 

 

”förväntningar kan fungera som självuppfyllande profetior. Positiva 

förväntningar leder till goda resultat, negativa förväntningar till dåliga 

resultat.” (Jenner, 2004 s.20)  

 

• Pedagogen. Lärare som inte synliggör elever, inte individanpassar undervisningen 

eller skapar ett positivt klassrumsklimat.  

Värderingen av elevernas kunskaper sker oftast mot ungdomsskolans kursplaner. 

Situationen kan bli missvisande och förödmjukande för den vuxne (Gustavsson & 

Mouwitz, 2002). Erika Stadler menar att det mest centrala i lärarrollen är relationen 

till eleverna. För att få en positiv relation är det viktigt att läraren har ett stort 

engagemang och intresse för sina elever och de uppgifter de presenterar. Det är även 

viktigt att läraren är erkänt kunnig i sitt ämne. Annars kan det leda till att lärarrollen 

kan undermineras av elevers bristande tilltro på läraren och lärarens 
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undervisningsmetod. Läraren blir då en bra syndabock att skylla på, ”hade läraren bara 

förklarat rätt hade jag förstått. Det är nog inte så svårt men läraren kunde inte förklara” 

(Stadler, 2007).  

 

• Studietakten. Elever som känner att de inte har hängt med i studietakten känner ofta 

att det är deras fel att de inte hänger med. 

 

• Arbetsformer och metoder. Arbetssätten i matematik kan ibland upplevas som 

meningslöst eller tråkigt. Ofta kan elever uppleva att arbetssätten och metoderna inte 

varieras i tillräckligt stor utsträckning (Gustavsson & Mouwitz, 2002). Matematik kan 

uppfattas av elever som utantillära, de kan uppfatta det som en uppgift hänger ihop 

med en specifik regel som man skall följas mekanisk för att få fram en lösning. Det 

kan då bli att hur man uttrycker svaret på känns viktigare än svarets innehåll. 

Strukturen på matematikämnet kan få elever att känna sig som passiva förbrukare av 

andras matematik. Elever med detta förhållningssätt till matematik kan ha mindre 

insikt i den matematikundervisning som innefattar kreativt, problemlösning och 

undersökning (Moghaddam, Nilsson & Stankiewicz, 2000).  

 

 

• Matematiken som ämne. Matematiken som ämne kan i sig skapa blockeringar hos 

elever. Ämnet är abstrakt och kräver förståelse för regler och det matematiska språket. 

Elever har svårt att se nyttan med alla moment i matematiken och efterfrågar motiv till 

varför de ska lära sig olika delmoment (Gustavsson & Mouwitz, 2002).  Även Björn 

Adler tar upp och beskriver att många elever upplever matematik som tråkigt, och att 

det då inte heller ser en tydlig koppling och nyttan av ämnet i sin vardag (Adler, 

2001). 

Många elever uppfattar ämnet som ett ointressant tragglande med siffror och saknar 

utmaningar i ämnet. Detta är en anledning till att elevernas intresse minskar. Det är 

viktigt att studierna utgår från de vuxnas kunnande, erfarenheter och behov, samtidigt 

som man utmanar eleverna och vidgar gränserna för ny inlärning.  (Gustavsson & 

Mouwitz, 2002)  

 

• Blockering. Känslomässigt har många blockeringar inför matematikämnet. Elevernas 

erfarenheter av skolmatematikens innehåll och arbetsformer har stor betydelse för 
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deras förhållningssätt och attityder till matematiken senare i livet. Elevens uppfattning 

av tidigare skolsituationer och de förhållningssätt de upplevt från skolan sida på verkar 

även viljan att återkomma till studierna. Vuxna använder matematik i olika 

sammanhang, yrkesliv, familjeliv, samhällsmedborgare och konsument. Många som 

tidigare misslyckas inom matematiken kan ha en låg tilltro till att klara nya 

matematikstudier som vuxen, fastän att de klara de vardagssituationer som kräver 

matematik kunnande. En blockering kan bli att man känner ovilja eller motstånd emot 

de metoder som skolmatematiken erbjuder. De känslor som elever haft för ämnet tar 

många med sig in i vuxenlivet. Dessa känslor kan begränsa de utvecklingsmöjligheter 

man har som vuxen (Gustavsson & Mouwitz, 2002).  Grunden för lösandet av 

räkneoperationer är tankeprocessen, som är central för arbetet med matematik. Tanken 

finns även med när vi upplever misslyckanden. Elever kan uppfatta sig som dum i 

jämförelse med andra elever. Detta kan skapa negativa tankar som i sin tur kan leda 

till olust och bedrövelse (Adler, 2001). De metoder som används i skolmatematiken 

skiljer sig från den matematik som används i vardagssituationer och yrkesliv. Det har 

visat sig att rent skolmatematiks kunnande inte är en bra måttstock på hur eleverna 

klarar sig i vardagen och i de situationer i yrkeslivet som kräver matematik. Hur 

elevernas vardagsmatematik möte skolmatematiken är en viktig del för 

förhållningssättet mot studierna. Läraren kan stärka elevernas självtillit och tro på sin 

förmåga genom att uppmärksamma elevernas faktiska kunskaper i ämnet. Detta kan 

skapa självförtroende och motivation hos eleverna (Gustavsson & Mouwitz, 2002). 

Att uppleva att matematiken är svår och ångestframkallande, kan leda till att man 

hamnar efter i klassrummet. Detta leder till mer ångest och svårare att fortsätta att 

arbeta. Det kan även leda till att eleven uppfattar att omgivningen ser ner på dem för 

deras kunskapsluckor, i förlängningen leder det till att det undviker det som ger 

känslorna och ger inte matematiken en chans igen. (Buttersworth, 2000.) 

 

4.7 Matematiksvårigheter  
Imsen använder ordet matematiksvårigheter för ämnets motsvarighet till läs och 

skrivsvårigheter. Elever med matematiksvårigheter kan ha dålig taluppfattning och svårt 

att veta när det olika räknesätten ska användas. Några av dessa elever kan ha näst intill 

talfobi. Då jämför man elevernas prestationer i förhållande till deras ålder och förmågor. 

Elever med svårigheter i matematik har ofta andra inlärningssvårigheter än bara läs och 
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skrivsvårigheter. Imsen tar upp till en undersökning ”kring området” gjord av Solvang 

och Mellin-Olsen. Undersökningen testade ett antal baskunskaper hos ett stort antal 

elever i årskurs sju. En stor del av eleverna hade problem med en majoritet av 

områdena. Resultatet antyder att många elever kommer få allt mer problem med ämnet 

senare samt att de kan få svårigheter i att klara räkneoperationer som krävs i vuxenlivet, 

eftersom det främst var baskunskaper som testades.  

Imsen menar att detta är ingen anledning för oro för ämnesnivån utan vill hellre se det 

som att stora elevgrupper, i varierande grad, har problem men grundläggande 

räkneoperationer. Några saker som elever har problem med är hur man använder de 

matematiska symboler och språket (Imsen, 2006). 

 

4.8 Pedagogik och didaktik  
Pedagogik handlar om människors lärande och sociala och kulturella 

integrationsprocesser. En viktig aspekt är att människor blir delaktiga i sitt eget liv och i 

det omgivande livet. Denna delaktighet kommer genom dialog och samspel med andra 

(Jenner, 2004). 

Imsen tar upp att många händelser i klassrummet kan hänvisas till kulturella och 

politiska krafter utanför klassrummet. Läraren måste anpassa klassrumsituationen efter 

vissa ramar och efter samhällsstrukturen. Hur lärarens personlighet och kompetens 

fungerar i samspel med dessa ramar har stor betydelse. En lärares kompetens kan visa 

sig i hur han eller hon hittar lösningar på problem eller hinder.  

Skolan är till för eleverna. Dessa ska ges möjlighet att få kunskaper, färdigheter och 

attityder, som gör det möjligt för dem att fungera som vuxna och självständiga individer 

i ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att undervisningen planeras så att det passar 

eleverna. Det finns skillnader i att undervisa elever i olika åldrar. Det är av stor vikt att 

undervisningen anpassas till den enskilde elevens förutsättningar. Vissa elever är 

duktiga i skolan, andra får arbeta hårt för att nå resultat i skolarbetet. Vissa elever 

uppfattar inte skolan som särskilt viktigt utan finner livet utanför skolan mer spännande 

(Imsen, 1999). Det är pedagogernas uppgift att ge eleverna möjlighet att hitta det 

spännande och förberedande för deras framtid. (Boaler, 2011). I en undersökning 

framgick det att bara en av tolv lärare tänkte i första hand på innehållet och eleverna när 

de formade sina lektioner inför olika inlärningar. De andra lärarna satte metod och 

elever i första rummet. För att man ska kunna lyckas få fram ett tänkt innehåll som 
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passar eleven behöver man ha djupämnes kunskap. Det är då en lärare kan förklara och 

ge bra exempel som är elevnära. Det är dock viktigt att varken ämnens kunskap eller 

didaktik i sig är tillräckliga utan det behövs en kombination. ( Karlsson & Kilborn, 

2015) 

De undervisningsformer som bygger på att det finns en variation och en flexibilitet 

innebär att elevernas intresse och en lust till ämnet kan vinnas hos dem. Det som krävs 

hos både pedagog och elev är ett engagemang och aktivitet, men även ska det finnas ett 

utrymme upptäckarglädje och tankar. (Skolverket, 2003)  

 

4.9 Framgång och misslyckande 
Hatties forskning bygger på meta-metasyntes baserad studie av 50 000 studier med 

totalt över 80 miljoner deltagare. I sin studie sammanfattar han vilka olika orsaker det 

finns som påverkar studieresultatet. Det tars fram vilka positiva och negativa som även 

rangordnas av Hattie. Sammantaget analyseras 138 faktorer och rangordnas efter sina 

effektstorlekar. 

Sex olika faktorer som gås igenom är, eleven, skolan, läraren, hemmet, läroplanen och 

undervisningen. (Hattie, 2012) 

Vad som ligger i begreppen framgång och misslyckande varierar från person till person, 

men går att koppla till anspråksnivån. Anspråksnivån kan beskrivas som de 

förväntningar, mål och anspråk som eleven har på sin nästa prestation. Om en elev får 

känslan av framgång eller misslyckande beror på om anspråksnivå har uppnåtts eller ej. 

En känsla av framgång leder ofta till att anspråksnivån höjs, medan en känsla av 

misslyckande istället leder till att anspråksnivå sänks. För att undvika upprepade 

misslyckanden och minskad självtillit kan anspråksnivån användas som en 

skyddsmekanism för att slippa uppleva det negativa i situationen. En elev vill oftast 

bibehålla sin självkänsla. Detta kan skapa en konflikt mellan anspråksnivån och 

självkänslan. Eleven vill ofta ha en hög anspråksnivå, samtidigt vill den inte heller 

riskera ett misslyckande.  

En person kan värdera sina möjligheter att lyckas, när man gör viktiga val i livet så görs 

en vinst- och förlustkalkyl. Vågar jag satsa på den här utbildningen? Personen ställs då 

inför att göra en bedömning, kommer man att klara målet och hur stor är chansen för ett 

misslyckande. Om personen bedömer att risken är för stor för ett misslyckande så 

kanske de inte vågar satsa, för att skydda sig mot ett nederlag. Här spelar elevens syn på 
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sina möjligheter att lyckas en stor roll. Elevens tidigare erfarenheter som, jag klarar det 

om jag bara anstränger mig eller, hur mycket jag än anstränger mig så går det dåligt 

(Jenner, 2004). För att elever ska få möjlighet att lära sig matematik måste matematiken 

handla om saker som de har i sin vardag. Eleverna måste kunna känna igen sig i 

problemen och förstå varför det är något som man ska räkna. Är problemen för långt 

ifrån vart eleven är så är det lätt att eleven går in i ”matematikvärld” där man inte ser 

meningen med ämnet. Det leder till att eleverna får svårare att se vinsten av sina studier. 

Matematiken kan leda till en panik vilket leder till att det blir svårare att ha en 

fungerande tankeverksamhet. Bolander anser, att det är viktigt att matematiken handlar 

om förståelse. När elever bara sitter och räknar i böcker leder det till att eleverna inte 

behöver tänka matematik utan bara lära sig formler utan till. Detta leder vidare till att 

eleverna inte få lära sig att lösa problem och omsätta matematiken på nya saker eller i 

verkligheten. (Bolander, 2011) Ljungblad och Lennerstad framhäver vikten av att få till 

ett samtal med eleven. Det är lätt så att det blir en monolog där läraren lämnar över 

svaren till eleven. När detta händer finns inte det något utrymme för att eleven och 

läraren ska kunna utbyta tankar eller förståelse med varandra. Blir det ett samtal så finns 

det en möjlighet att läraren kan lärare sig om hur eleven tänker och ge eleven en 

möjlighet att välja matematiska definition men inte tvinga den innan den är redo.  

(Ljungblad & Lennerstad, 2012) 

 

En annan framgång är att lärarna förväntar sig att eleverna ska få ett bra resultat och att 

eleverna får lära in sina färdigheter steg för steg i den takt som ä bäst för dem. (Gifford 

& Rockliffe, 2012). 

 

Eleverna lär sig bättre om matematiken är så konkret som möjligt och nära deras 

verklighet. Med konkretisering menar författarna:  

 

 ”… all didaktisk verksamhet som leder till abstraktion, 

alltså förståelse av och förmåga att använda, begrepp, 

struktur och metoder.” (Karlsson & Kilborn, 2015  s.139)  

 

Får det lära sig att arbeta med matematiska problem som är utformade mer konkret 

kommer de att ha lättare att löse andra problem och även i framtiden inom ett yrke även 

om de har hela förkunskapen innan de började med problemlösningen. Det gäller dock att 
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lösningarna är sådan så att de kan generaliseras annars hindras eleverna att komma vidare i 

sina matematiska studier. Det ett material som används kan bara bli bra om läraren kan 

utnyttja det på ett bra sätt, genom att till exempel ge ”liv” åt det för studenterna genom sina 

kunskaper inom så väl matematiken som didaktiken. Matematiken är abstrakt. För att klara 

av högstadiets matematik och gymnasiet krävs att man har speciella metoder och språk. 

Dessa måste sättas i tidigare ålder för att eleven ska lyckas. Det är viktigt att man hjälper 

eleverna redan tidigt med att få ett matematiskt språk och att resonera. (Karlsson & 

Kilborn, 2015)  

Det är skolan som har huvudansvaret att se till att en elev har möjlighet att nå de kunskaper 

som den har rätt till. Det innebär inte att eleven fråntas allt eget ansvar att gör det bästa den 

kan eller fråga om den inte förstår. Lärare kan ställa höga krav på sina elever när det finns 

en relation, tydlighet och en tro på att eleven klarar av uppgifterna. Elever uttalar som 

Johan Kant har pratat med menar att de fick arbeta hårt men det gav dem också en lust att 

lära och bra kunskaper. Flera av dem betonade vikten av att förväntas att arbeta hårt, 

elevens relation till läraren och den tydlighet som undervisningen var utformade efter som 

positiva framgångsfaktorer. (Kant, 2011)  

 

”Det skulle typ inte fungera så bra för mig i matematik. Jag 

menar att jag inte skulle vilja lära mig om jag hade en 

lärare som inte brydde sig om mig och om jag lär mig.” 

(Karabudak & Basli, 2013 s.25)  

 

 Ju större utmaning en elev ställs inför desto viktigare är det att få återkoppling och att man 

själv även söker återkopplingen mer aktivt. Detta är viktigt för lärandet. Det blir en spiral ju 

mer en elev söker att få återkoppling desto mer kommer pedagogen arbeta för att ge 

återkopplingen och (Hattie, 2012)  

 

”Bedömningen av elevernas lärande sker genom att fråga 

eleverna, och utvärdera deras reflektioner. Eleverna 

utvärderar sig själv hela tiden.” (Skolverket, 2011 s.58)  

 

En viktig orsak till om eleven lyckas eller inte är hur stor målmedvetenhet och passion den 

har för att lära sig. Passionen kan både vara spänningen och frustrationen som finns i 

inlärningsprocessen. (Hattie, 2012) 
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4.10 Pedagog 
För att lära sig krävs det olika processer för inlärning. För det första måste man förstå att ny 

kunskap kommer från den gamla kunskapen som man befäster och utvecklar. Det gäller att 

klara av att binda ihop det gamla med det nya. Det gäller att läraren vet vad eleven redan kan 

för att kunna bygga på ny kunskap. Det får inte bli olika boxar som inte byggs ihop, utan det 

behövs finnas en koppling mellan. (Hattie, 2012)  

 

 

Utvecklas lärarna i sitt lärande leder det till att även eleverna utvecklas. Ett sätt är att prata 

med kollegor om sin undervisning och även reflektera tillsammans. Det leder till att man får 

en gemensam syn på sikt och en större förståelse för varandras undervisning. Det kan också 

leda till att man förstår hur viktigt det är med samsyn kring eleverna. Det leder också till att 

man bibehåller sitt fackspråk eller till och med förbättrar det. Tillsammans kan man vara 

bättre på att hitta olika kritiska aspekter det finns under en lektion och hur man ska presentera 

det så att eleverna förstår, är det större chans för eleverna att lära sig. Det gäller att lärare 

vågar tro på sig själva och inte lita blind på att bokens upplägg alltid är den bästa. 

 

Förs det en diskussion mellan en pedagog och en elev som rör alla i undervisningsgruppen, är 

det bra at i slutet lyfta den så att alla får chansen att ta del i tankarna. Att öka det matematiska 

samtalet i klassrummet är viktigt speciellt om man kan föra det med en bra kvalitet. En 

konsekvens av detta är att det matematiska intresset ökar. 

  

Att släppa läroböckerna och använt som till exempel IKT, leder till att eleverna blev duktigare 

på att diskutera matematik men även att strukturera upp sina tankar och lösningar. En viktig 

sak är hur eleverna diskuterar matematik, när det börjar prata om att matematiken är viktig 

kommer det även leda till en ökad inlärning och utveckling inom ämnet. Lär sig klassen tidigt 

att det är viktigt med olika matematiska frågor och jämföra olika lösningar utvecklas de mer. 

Det leder till att de börjar att själva se olika nya lösningar på problem och kan föra en 

matematisk diskussion med pedagogen om en bästa lösning.  (Skolverket , 2011) 

 

 

För att förstå hur en elev lär sig gäller det att man som pedagog försöker se det ur elevens 

ögon. Det kan vara genom att lyssna på eleven när den för samtal i klassen, vilka frågor ställs 

och låta någon annan vara med i klassrummet och observera. Det är även bra att ha många 
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olika sätt att bedöma kunskapen på. En pedagog ska se sig själv som en möjliggörare istället 

för att vara ett hinder. Det innebär det man som pedagog kan förbättra eller förändras men inte 

fastna i det oföränderliga.  Både pedagog och elev bör se vilket värde som pedagogen har i att 

lära ut att det handlar om utmaningar att lära sig. Eleverna behöver också försåt att vilka 

lärande målen är och vilka kriterier för framgång som finns. (Hattie, 2012) Får eleverna arbeta 

i sin egen takt och mer individualiserat så minskar stressen för de elever som lär sig i en 

annan takt. Pedagoger behöver vara medvetna om hur stress kan påverka studerande. Det kan 

innebär att man höjer elevernas tillit till sin egen kraft och får en ökad självständighet. 

(Löwing, 2004)  

 

Även att man tänker på tänkande, alltså att vi är medvetna på vad vi gör och vart vi vill. Hur 

kommer vi fram till det målet?  Det är även viktigt att veta vad man ska göra om man inte vet 

vad man ska göra. Det gäller att få eleven att förstå att de är sina egna lärare, det innebär inte 

att de ska lämnas åt sig själva, utan att de behöver inse sin egen betydelse för inlärningen. Att 

som pedagog prata mer om inlärning än om undervisning. (Hattie, 2012)  

Det som krävs för ett bra näringsklimat är: 

 

·         Elevinriktat – det gäller ju deras inlärning, det är därför viktigt att veta vart är de? Är 

fulländade eller är de på nybörjar nivå. 

 

·         Kunskapsinriktat- kunskapen är nödvändig för att kunna bygga upp de olika kopplingar 

och lärar sig. 

 

·         Generösa med bedömningar- det är viktigt att man vet vad man redan kan för att kunna 

ta nästa steg och lära sig mer. Det hjälper även till med förståelsen på vad som är nästa steg. 

 

·         Gemenskapsinriktat-  får man en grupp som kan hjälpa varandra och använda varandra 

som exempel på inlärningen kommer man att få en grupp som har möjlighet att nå längre. Det 

blir också ett bättre klimat som gör att man vågar testa sina vingar. 

 

För att få ett bättre lärande är en stor del att sätta upp mål. Det leder till att man faktiskt lär sig 

mer. (Hattie, 2012) 
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När det gäller de elever som inte tycker att skolan är viktig just nu, gäller det att kommunicera 

mål som eleven når. För att inte tappa eleverna, gäller det att lägga sig på rätt nivå för att 

senare öka på. Det innebär att man får individanpassa målen och försöka att hitta den nivå 

som fortfarande är nog utmanande men som innebär att eleven får lyckas och på så sätt bygga 

på sitt självförtroende. [3] 

 

4.11 Studerande 
Bär en lärare med sig en förväntning på att en elev ska lyckas kommer den att göra det till 

större grad också. Har eleven själv höga förväntningar på sig själv och sin inlärningssituation 

kommer det också leda till ett bättre resultat. Båda exemplen kan även vändas åt andra hållet 

utifrån det negativa som leder till att eleven inte klarar av sina studier.  Är det även så att 

eleven har ett bristande självförtroende kommer inlärningen bli ännu svårare. Det som elever 

är bra på är att precisera sin prestationsnivå, men de har svårare för att bedöma sin 

utvecklingstakt. Detta innebär att det kan redan innan ett prov veta hur bra det kommer gå 

men har mindre kunskap i hur de utvecklas och nå högre mål. (Hattie, 2012) 

 

För att lyckas krävds det att man som studerande även uppfyller behovet att skapa en relation 

till andra. Att kunna utveckla sin kunskap, prestationer och även att faktiskt trivas i skolan 

bygger på detta. Detta ihop med de studerandes självbestämda motivation på verkar hur väl de 

lyckas och vilka känslor de har för ämnet. (Wæge, 2007) Eleven behöver känna sig 

betydelsefull i en grupp. Den studerande behöver också vara medveten behovet av att 

kompetensen för att komma vidare både i förståelsen och senare i livet. (Hannula, 2006) 

För att lyckas krävds det att man som studerande även uppfyller behovet att skapa en relation 

till andra. Att kunna utveckla sin kunskap, prestationer och även att faktiskt trivas i skolan 

bygger på detta. Detta ihop med de studerandes självbestämda motivation på verkar hur väl de 

lyckas och vilka känslor de har för ämnet. (Wæge, 2007) Eleven behöver känna sig 

betydelsefull i en grupp. Den studerande behöver också vara medveten behovet av att 

kompetensen för att komma vidare både i förståelsen och senare i livet. (Hannula, 2006) 

Att uppleva ett samband med uppgiften och den omvärld man lever i ökar motivationen. [3] 
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4.12 Motivation 
Motivationen påverkas av yttre och inre faktorer. Det kan handla om att eleven är rädd för att 

framstå som okunnig eller att misslyckas. Det handlar även om hur pedagogen återkopplar till 

eleven och vilken förväntning som finns på att eleven ska lyckas. För att öka motivationen 

måste eleven känna att den är med i arbetsprocessen.  

När motivationen tryter kan det bero på att det finns en rad misslyckanden med den 

studerande. Det kan även röra sig om kommentarer om att inte duga på det man gör. Det som 

leder till en positiv motivation är läraren tror på sina elever och deras förmåga att utveckla sitt 

lärande.  

Att eleven får vara med och göra checklistor med målen uppdelade i mindre delar, gör att det 

blir lättare att lyckas. Det gör att uppgifterna känns lättare att hantera och där med lättare att 

nå. [4] 

 

4.13 Arbetsformer och metoder 
 

• Jo Bolander bygger sin forskning på en longitudinell design. Hon följer de elever hon 

observerar i minst 3 år. I studien som hennes bok bygger på har hon varit på 

gymnasieskolor som har använt sig av olika undervisningsformer. Ser man på 

matematiken som en form av tänkande kanske fokus borde vara med på hur man 

tänker.  Det gäller både elever och pedagoger bör klarläggande ske genom samtal 

mellan dem. Det är lätt att det bara blir ett lyssnande inom matematiken.  Det är inte 

säkert att alla elever måste ha ett intresse av att utveckla ett djupare intresse för 

matematiken, men alla måste få chansen att göra det. (Ljungblad & Lennerstad, 2012). 

Bolander lyfter fram vikten av att det ska var ett samtal. De framgångsrika 

matematikerna lägger vikt på detta samtal. Det är först när du kan förklara vad det 

något innebär som du kan har lärt dig något som du befäst kunskapen. (Bolander, 

2011). 

 

 

4.14 Återkoppling 
 

Det är viktigt att eleverna får rätt återkoppling och relativt snabbt efter att uppgiften är gjort, 

om man vill ha få en bra effekt för motivationen och det vidare lärandet. Det måste finnas tid 

för eleven att fortfarande göra något åt eventuella fel när återkopplingen ges. [5] Det är viktigt 
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att eleven själv är delaktig i den förbättringsorienterade feedbacken. Det bör inte fokusera på 

vad som är rätt eller fel främst utan på vad som kan förbättras eller fördjupas. Det blir en hjälp 

för eleven när den ska göra andra saker inom skolan. [6] 

 

4.15 Anledningar till studieavbrott 
Rolf Beckne har skrivit en bok kring studieavbrott i svensk skola. Han tar upp att orsakerna 

kan delas in i tre stycken huvudperspektiv; individperspektivet, miljöperspektivet och 

tidsperspektivet. Några saker som innefattas i varje perspektiv är: 

Bland de individuella faktorerna är det läs och skrivsvårigheter och sjukdomar. 

I miljöperspektivet tar han upp interna miljöfaktorer som hemmiljö (materiella och 

psykologiska faktorer), skolmiljön (yttre förhållanden som skolstorlek, organisation och 

lokaler) och skolmiljö (inre förhållanden som undervisningssätt, arbetsformer, samspel till 

lärare och övriga elever och elevvård). De externa miljöfaktorerna är sociala strukturer, 

arbetsmarknad och massmediepåverkan.  

Bland faktorerna vid tidsperspektiv tar han bland annat upp, utvecklingspsykologiska 

variabler som till exempel mognad, kumulativa aspekter, som upplagrade svårigheter eller 

kunskapsluckor och inlärningstid (Beckne, 1995). 

 

4.16 Frivillighet eller tvång? 
Samhället och arbetsmarknadens krav ökar och därmed ökar också kraven på medborgarna att 

kompetensutvecklas. En fördel är om de är flexibla och villiga att delta i utbildningar. En 

fundering på detta kan vara hur stor är graden av frivillighet. Ett mer eller mindre påtvingat 

påtagande kan få negativa effekter på lärandet (Gustavsson & Mouwitz, 2002). 

 

4.17 Allmänhetens inställning till matematiken 
Matematiken är ett ämne som personer antingen tycker att de är bra på eller som man inte 

förstår. Oftast så bekräftar föräldrar elevers uppfattning att matematiken är något som är 

komplicerat och svårt, men att påstå att de inte heller förstod något när det gick i skolan. Att 

hävda att man som förälder är hopplös på matematik blir till en skada för sitt barn, då denna 

kan identifiera sig med uppfattningen att det är ”okey att vara hopplös på matematik” och där 

med att bygga upp ett mentalt hinder för sin inlärning. Rädsla eller press hindrar 

inlärningsprocessen, speciellt när det gäller matematiken. (Bolander, 2011)  
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5 Forskning 
 

Jenner har använt sig av attributionsforskning när det gäller motivation. Det som Jenner har 

tittat närmare på är vilka olika orsaker som individer har uppgett som anledning till hens 

framgång eller misslyckande. Även om var personen har fortsatta utifrån sina olika 

förklaringar i sin bana genom livet. Det som framkommit i forskningen är att de personer som 

har lägre självförtroende lättare skyller på att de inte har förmågan eller andra interna faktorer 

vid misslyckande och framgång på yttre faktorer som tur eller att lätta uppgifter.  

 

Jenners forskning menar att lärarens förväntningar har en betydelse för elevernas motivation. 

Redan på 1960-talet gjordes försök där man delade slumpvis i början av en termin lottade 

vilka elever som skulle klara av sina studier och vilka som skulle misslyckas. Det som man 

såg var att lärarna omedvetet uppmuntrade de som hade fått lotten att klara sig med små 

uppmuntrande ord eller gester. Det samma gäller fortfarande enligt Jenner, tror läraren att 

eleven kommer att lyckas så leder det till bättre resultat, och tror lärare att det finns en chans 

att eleven inte klarar sina studier så kommer det att avspegla sig på resultatet. De som elever 

som har bedömts klara skolan får mer beröm av pedagogen, mer tid att fundera, hjälp om det 

svaret inte är rätt och de är med aktiva på lektionerna. Den andra gruppen är mindre aktiv, de 

hamnar oftare i skuggan och får där med inte samma chanser. (Jenner, 2004)  

 

Latterell och Wilson menar i sin studie på 16 elever på collage som fick fylla i sin 

matematiska biografi i en kurs för att få extra poäng, att vilka lärare de har haft innan spelar 

en stor roll både när det gäller positivt och negativt. Det som spelade in var hur det hade blivit 

uppmärksammade, hur det hade hjälpt andra och hur engagerad läraren var i ämnet. (Latterell 

& Wilson, 2016)  

 

Mueller, Yankelewitz och Maher filmade klassrum när eleverna löste matematiska problem 

och undersökte om det fanns något samband i miljön och hur lärare och elever interagerande 

med varandra för att hitta positiv motivation. De hävdar att alla elever måste motivera sig för 

att klara det men motivationen kan uppstå på två sätt. Antingen behov som finns utanför 

personen som att få bra betyg, att föräldrar ska bli nöjda eller läraren ska ge dem beröm. 

Eleverna upplever inte med säkerhet att de faktiskt kan/äger matematiken. Sedan fanns det en 
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annan grupp som istället fokuserade på sitt lärande och får en känsla av njutning av att klara 

av sina studier. De fokuserar med på att förstå de olika begreppen och får en bättre självkänsla 

i att de förstår. Vidare menar Mueller, Yankelewitz att klassrumsmiljön, både den fysiska och 

den psykiska spelar en roll när det gäller motivationen för matematik. Det speglar vad som 

finns under ytan när det gäller vad som är tillåtet och inte. Är det ett klassrum där man får lov 

att lyckas i eller inte för de övriga i rummet. Lärare måste även fundera på vilka uppgifter 

som de väljer att visa/ arbeta med. Hur mycket kan eleverna kan själva känna igen sig eller sin 

värld i uppgiften har betydelse för deras chanser att lyckas. Hur eleverna får feedback, 

uppmuntras att delta och se att det är viktigare med lösningar än bara rätta svar, är en del av 

det som krävs för att öka chansen av att de klarar sina studier. (Mueller, Yankelewitz och 

Maher, 2011)  

Hanna Dahl och Martin Gren har i en uppsats med en enkätundersökning med 89 elever och 

en vidare intervjuer med 13 av eleverna som besvarade enkäten fick i grupp fördjupa sina 

resonemang kommit fram till att hur eleverna får arbeta får arbeta spelar en roll för hur 

motiverade eleverna blir för ämnet. Ser eleverna en användning för vad de läser kommer även 

motivationen att öka. I deras intervjuer kom det fram att eleverna ansåg att betyg och 

bedömning var en faktor som var viktig för motivationen. Det kan både vara positivt eller 

negativ, en oro för att inte få det betyget man vill kan leda till att man tappar motivationen. 

Lärarens intresse för ämnet och relationer till läraren togs upp som något som bidrog till 

motivation. De elever som såg en koppling till framtida yrken tog upp det som en drivkraft att 

vilja lyckas i ämnet.  (Dahl & Gren, 2016) 

 

Yukkio Take har gjort en studie med djupintervjuer av fem personer som har valt att gå 

Komvux i vuxen ålder om varför de valde att studera och hur de använde sig av möjligheten. 

Det som framkom var att fanns gemensamma anledningar till varför studierna i ungdomsåren 

inte lyckades, åldern och den mognad som krävs för att se vad lycka ha självkontrollen för att 

få det resultat som krävs för att lyckas, att eleverna såg inte varför de skulle lära sig något. 

Det som de uppgav som ledde till att det lyckades bättre den andra gången var att de hade 

kommit i nya sammanhang med nya bekantskaper som hade andra värderingar, livshändelser 

som innebar nya behov, att de fått rätt information om utbildningen och bättre självförtroende.  

För att lyckas spelar det roll hur och varför man väljer att studera igen och det blir några 

svårigheter på vägen när de studerar och hur de hanterar dessa. (Take, 2015) 

 

 



26 

  

 

6 Resultat 

Vi presenterar här en sammanfattning av de svar vi fick vid intervjuerna, fråga för fråga. 

 

Vilket slutbetyg i matematik hade du på gymnasiet? 

Betygen hos de intervjuade varierade mellan Godkänt och Väl Godkänt. 

Någon hade inte avslutat sin gymnasieutbildning, utan hoppade av efter första året på 

gymnasiet.  

En elev hade ursprungligen läst i Kongo och hade klarat av sin utbildning där.  

 

Vilken kurs i matematik läser du nu? 

De intervjuade läste Matematik A, Matematik B eller Matematik C.  

 

Upp till vilken kurs hade du tänkt läsa i matematik? 

Svarsalternativen vi fick var Matematik A, Matematik B, Matematik C och Matematik D.  

En elev hade tidigare läst upp till Matematik E men läste för tillfället upp betygen och läste 

för tillfället Matematik A.  

En annan elev hade Matematik C som reserval, då denne först ville se hur det gick i 

Matematik B.  

 

Vilken är anledningen till att du läser ämnet matematik? 

Här fick vi liknande svar från de intervjuade. Några formuleringar löd;  

Nu är det för att höja mina betyg för att komma in på universitetet.  

Vidare studier, vill bli revisor. 

Vidare studier, krävs Matematik C för att komma in. 

Matematik B, för det krävs för att komma in på skolan för att bli sjuksköterska. Kan 

matematiken sedan tidigare men behöver läsa matematiken för att lära mig mer svenska. 

 

Vad gjorde du innan du påbörjade dina nuvarande studier?  

Här fick vi varierande svar, några exempel på dem var; 

De flesta har arbetat på olika arbetsplatser som t ex reseledare, hippolog, kassapersonal i butik 

och som maskinoperatör. 

Det fanns även en som hade gått direkt från gymnasiet till vuxenutbildningen. 
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Någon hade just avslutat sin värnplikt.  

En hade precis varit mammaledig och ville byta inriktig på sina universitetsstudier.  

Inte gjort så mycket, har inte varit i Sverige så länge, hade tänkt jobba men kunde inte, måste 

ha utbildning. 

 

Hur länge sedan var det du studerade innan du började med dessa studier? 

En elev gick ut gymnasiet 1999. Gick därefter en turist och hotellutbildning, där det inte 

ingick matematik.  

Svaren vi fick varierade ifrån 0- 9 år sedan de läste senast.  

Eleven med invandrarbakgrund hade senast läst på grundvux, då denne fått göra ett test som 

avgjorde vart hon skulle börja.  

 

På vilken utbildningsnivå studerade du senast? 

Eleverna vi intervjuade hade olika studerande bakgrund.  

Någon hade läst på grundvux, som är vuxenutbildning inriktad på grundskolekompetens. 

Vissa hade helt eller delvis slutfört en gymnasieutbildning och någon hade även gått en 

påbyggnadsutbildning. Några hade läst på högskolenivå och en hade dessutom tagit ut en 

högskoleexamen.  

 

Hur kändes det inför den första matematiklektionen på den här skolan? 

(Kunskapsmässigt)  

Känslomässigt inför första lektionen varierade svaren mellan de intervjuade. Vissa uttryckte 

att de varit jättenervös och inte visste hur deras tidigare kunskaper stod sig i förhållande till 

det som skulle krävas av dem. En elev uttryckte en stark ångest i en månad innan och tyckte 

det kändes jobbigt att gå in vid första lektionen.  

Andra uttryckte en mindre eller ingen nervositet. Några uppgav att det kändes bra inför första 

tillfället. En elev angav att det berodde på att den sedan tidigare kände till läraren. En annan 

orsak till en bra inställning inför första matematiktillfället var att eleven upplevde det som att 

det tidigare gått bra vid matematikstudierna, samt att eleven alltid tyckt om allting som har 

med räkning att göra.  

 

Hur värderade du dina förkunskaper (inför första matematiklektionen)? 

Vissa elever värderade sina kunskaper som dåliga inför första tillfället. Någon angav att 

läraren hade hjälpt till för att denna skulle komma in i kursen. En annan trodde att den skulle 
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få många ”flashbacks”, men upplevde att så inte var fallet, utan eleven insåg att den glömt 

mycket.  

Andra elever hade uppfattning att deras förkunskaper var tillräckliga. En elev uttryckte att 

förkunskapen i det svenska språket var för dåligt. Denna elev beskrev att efter att kursen 

kommit igång var det främst tal med text som var ett stort problem. Detta eftersom eleven fick 

sitta och slå i lexikon för att förstå.  

 

Stämde din självbild till matematiken? (förkunskaper kontra självbild). 

Av de elever vi intervjuade så uppgav de att deras självbild stämde överens med deras 

förväntningar. En elev uppgav att den trodde det skulle vara värre men det stämde inte.  

 

Hur förhåller ni du till matematiken idag jämfört med innan du tog upp dina studier? 

Utav de vi intervjuade svarade alla att de kunde ta till sig matematiken bättre nu. Anledningen 

till detta varierade. Någon angav att det berodde på att han repeterade varje kväll för att 

tempot skulle kunna hållas. En annan trodde att det berodde på att han blivit bättre men inte 

mer motiverad, medan en annan angav just att det gick bättre på grund av att han var mer 

motiverad. Andra orsaker som angavs var att matematiken upplevdes som intressantare, att 

man fått en ökad förståelse, lärt sig sortera bland kunskaperna och man uppfattar matematiken 

som mer logisk.  

 

Tycker ni att ni kan ta till er matematiken bättre nu än vid tidigare studier? Varför? 

(Mognare, läraren, större livserfarenhet och så vidare) 

Alla de intervjuade uppgav att de kunde ta till sig matematiken bättre nu, förutom personen 

från Kongo. Personen angav att detta berodde på språksvårigheter, ålder och att den nu hade 

barn. Eleven uttryckte en stark motivation och en stark vilja att nå sina mål.  

Orsaker som angavs till att man kan ta till sig matematiken bättre nu är, att man förstår saker 

bättre nu, en större mognad med åldern och även högre motivation.  

 

Kan du se att du har haft någon nytta av dina matematikkunskaper i vardagen? 

Varför? På vilket sätt? 

De flesta eleverna som intervjuades svarade att de kunde se nyttan av matematiken i 

vardagen. Vardagskunskaper som att handla och liknade angavs. Någon svarade att tills viss 

del även geometri men inte ekvationer. En elev som läste Matematik B uppgav att den kunde 
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till stor del se kopplingen till vardagen i Matematik A men inte i Matematik B. Andra orsaker 

som nämndes var inom ekonomi.  

Någon elev uppgav också den inte direkt kunde se nyttan av matematik i sin vardag. Denna 

elev läste för tillfället Matematik C.  

 

Hur uppfattar du klassrumsmiljön idag jämfört med tidigare studier? Har det skett 

några förändringar i studiemiljön? Kan du ge exempel? 

En sammanställning av svaren blev: Klassrumsmiljön känns mer vuxen och lugnar samt 

mindre prat. Arbetsklimatet känns bra alla har sina mål som de jobbar mot. Eleverna är mer 

vuxna och vill studera och har valt att komma hit.  

Någon elev upplevde det som hon vågade fråga mer och var inte rädd för att göra bort sig 

numera.  

En elev, som uppfattade klassrumsmiljö som bra, angav som undantag de tillfällen man hade 

matematik i illa planerande salar.  

Ett svar var att klassrumsmiljön har förändrats eftersom det är olika klasser i varje ämne. 

Under gymnasietiden gick man in samma klass.  

En annan elevs uppfattning är att salarna är tråkiga. Eleven hade svårt att selektera ljud och 

uppfattade som om det är mycket mera liv i klassrummet idag. Vilket eleven upplevde som en 

svårighet.  

 

Har det skett någon förändring i matematikundervisningen jämfört med tidigare 

studier? Om förändringar har skett, på vilket sätt har det då skett? (Utlärningsmetod, 

läromedel, hjälpmedel, den egna mognaden.) 

Några elever uppfattade att de blev mer tagna på allvar nu än de blev vid tidigare studier. En 

av orsakerna till att eleverna uppfattade att de blev tagna på allvar var bemötandet från 

läraren. Någon annan menade att numera tar man studierna på större allvar. En elev 

uppfattade ingen skillnad utan påpekade att till och med böckerna var liknade. En person 

uppgav att en förändring var just nya läromedel.  

 

Hur uppfattar du lärarens roll? 

Summering av svaren: Lärarens roll är jätteviktig för att man ska kunna lära sig. Det är den 

enskilt viktigaste delen för lärandet. Läraren måste kunna lära ut och kunna förklara när man 

frågar. Anpassa sig till elevernas kunskapsnivåer.  
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Andra orsaker som nämndes var att läraren ska vara hjälpsam, bemöter en som vuxen vilket 

även leder till att man använder sig av läraren. Läraren ska fungera som en förmedlare och 

som en ledare. Lärarens roll är att stimulera eleverna.   

 

Har lärarens roll och position i klassrummet förändrats jämfört med tidigare studier? 

Svaren varierade mellan de intervjuade. Några upplevde att det var en skillnad jämfört med 

tidigare studier. Eleven med invandrarbakgrund upplevde en stor skillnad. Lärarna som 

eleven hade i Kongo var mycket strikta.  

En elev uppfattar att läraren ser eleverna mer som individer än som ett kollektiv.  

Någon elev uppgav att lärarens roll är att stimulera eleverna eftersom de är där frivilligt 

tidigare har det bara varit att mata på med uppgifterna. 

Vissa elever upplevde ingen större skillnad jämfört med tidigare. Någon uttryckte det som att 

lärarens roll är en kombination mellan ledare och förmedlare, men ser ingen större skillnad 

gentemot gymnasiet. Ett par elever uttryckte att det beror nog mer på vilken lärare man får. 

Yngre lärare kanske är mer pedagogiska.  

 

Kan din syn på lärarens roll påverkas av klassrumsmiljön? Hur i sådana fall? 

På denna fråga tyckte de flesta inte att deras syn på lärarens roll hade påverkats av 

klassrumsmiljön. Utav dem som tyckte att den påverkats fick vi svaren att man som vuxen har 

en annan relation till läraren. Man studerar för att man vill, är inte tvungna att gå hit utan det 

är ens eget val.  

En elev, svarade också, om eleverna är stökiga kan inte läraren lära ut på samma vis.  

 

Känner du att du får större, densamma eller mindre respekt av läraren idag jämfört 

med tidigare studier? Varför och på vilket sätt?  

Det flesta av de intervjuade upplevde att de bemöts med större respekt nu av läraren än vid 

tidigare studier. En elev beskrev att man även fick respekt på gymnasiet men att situationen 

nu känns mer jämlikt.  

En annan elev ansåg att den bemöts med samma respekt som på gymnasiet, sa att det var för 

att en bra lärare inte förutsätter något.  

 

Känns undervisningen mer eller mindre effektiv idag jämfört med tidigare studier? 

Varför? 



31 

  

Även här varierade svaren, någon tyckte att undervisningen var mer effektiv. Anledning var 

att man visste vad man vill bli, att man läste kursen på en termin och såg en framtid framför 

sig. Att läsa kursen på kortare tid innebär att man jobbar med ämnet när man ska, tempot 

kräver att det går undan.  

En elev märkte ingen skillnad jämfört med tidigare. 

Eleven med invandrarbakgrund tyckte inte att det kändes effektivare, då problemen med 

språket gjorde situationen mer krävande. 

  

Vilket är det viktigaste attributet till en positiv inställning till matematiken? (Läraren, 

läromedel, motivation, hjälpmedel och så vidare) 

De flesta ansåg att läraren var det viktigaste attributet för en positiv inställning till 

matematiken. Det uppgav vikten av att en lärare kan lära ut och den egna motivationen för att 

klara studierna. En elev tog upp betydelsen av att kunna vända sig till läraren.  

Andra svar vara läroböcker och förståelse för vad man läser och jobbar med.   

 

Har din inställning till matematiken påverkats av omvärldens inställning? Har ni lättare 

eller sämre för att ta till er matematiken idag pga. din närmsta omgivnings inställning? 

Det flesta svarade nej på denna fråga. En av de intervjuade svarade att den fått hjälp av sin 

bror med matematiken.  

 

Är du positivt eller negativt inställd till vuxenstudier? Varför? 

Alla tillfrågade har en positiv inställning till vuxenstudier. Anledningarna till denna 

inställning varierade.  

Man är ej fullt så mogen på gymnasiet och saknade då klara mål. Elever har också fått en 

andra chans att läsa kurser och därmed skaffa sig behörighet till yrken. Eleverna som läser vill 

verkligen vara där, det blir inte en massa skitsnack emellanåt utan det är studierna som gäller. 

En negativ sak som togs upp är en åsikt om att systemet är konstigt. De elever som missköt 

sig helt i skolan har lättare för att komma in, då de har förtur till platserna.  

 

Vad har blivit bättre respektive sämre med undervisningen sedan du studerade senast? 

Positiva saker som togs upp var: 

Alla här är mer målinriktade och vill någonting, kämpar mer och hjälper varandra. Lokalerna 

är separerade från den vanliga skolan.  
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Motivationen är högre och situationen i klassrummet är lugnare. Detta gör det lättare att 

koncentrera sig på lektionerna. 

Negativa saker som angavs var att det inte fanns lika mycket tid eftersom det fanns barn med i 

bilden nu som behövdes passas. Även svårigheter med språket angavs bland de saker som 

gjort situationen sämre.  

 

Har kunskapsmätningen förändrats till det bättre, sämre eller är den densamma som 

när ni senast studerade? 

Svaren som kom fram var att det var bättre och man fick reda på målen med kursen tidigare, 

framför allt de yngre lärarna hade betygsamtal tidigare under kursens gång.  

Någon ansåg att det borde ha fler delprov under kursen. Nu skrev de ett eller två stora 

delprov. Nackdelen med detta upplevdes vara att dessa prov spelade en stor roll vid 

betygsättningen.  

En annan elev tyckte att de fanns fler chanser idag i fall man skulle misslyckas med ett prov. 

Allt hängde inte på proven, utan det är lite mer flexibelt.  

Eleven med invandrarbakgrund beskrev att frågornas formulering var krångligare i sitt 

hemland, och var därför orolig inför det första provet i kursen. Frågorna visade sig dock vara 

enklare än vad eleven trodde.  

 

Har din inställning förändrats till skolans kunskapsmätning? Varför och på vilket sätt? 

(större självinsikt, roligare, mer motiverad och så vidare ) 

Svar som vi fick på denna frågan var: 

Tre steg är för lite för att sätta betyg, steget mellan VG och MVG känns för stort. Det blir lätt 

att man på proven måste sätta allt. Det spelar inte så stor roll vad man gör på lektionerna.  

Någon svarade att de ville ha mindre prov och oftare. De fanns dem som var nöjda med 

betygsättningen.  

Någon svarade att: nu vill jag skriva proven. När jag gick på gymnasiet ville jag inte vara där, 

så därför skrev jag inte proven. 

Ett exempel som en elev tog upp var att det vid senast provtillfället inte var så många som 

klarade godkänt. Därför fick de sänka gränsen, men gränsen för de högre betygen sänktes ej. 

Vilket eleven uppfattade som fel.  
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7 Sammanfattning av intervjuerna med litteraturstudierna  
Utav de intervjuade fanns vissa skillnader på vilken nivå de läste, Matematik A, Matematik B 

och Matematik C. Slutbetygen bland de olika eleverna var Godkänt eller Väl Godkänd. Detta 

gjorde att ingen elev kom tillbaka till studierna för att skaffa ett fullständigt betyg, utan för att 

istället läsa upp sina betyg eller förnya sina kunskaper. Motiven vi såg bakom de nyupptagna 

studierna var att skaffa sig bättre betyg för vidare studier. En intervjuad som skilde sig från 

mängden var eleven som tidigare hade läst en högre utbildning i Kongo. Eleven hade klarat 

sin utbildning och hade nu som mål att få jobb som sjuksköterska. I detta fall handlade det 

inte lika mycket om att lära sig matematiken, som att lära sig språket. 

 

Kraven som ställs för att komma in på högre utbildningar gör att eleverna har en klar plan för 

vilka matematikkurser de behöver läsa på Komvux.  

 

När en person ställs inför nya situationer, kan många olika känslor komma fram. Personer har 

en viss inställning till matematik, vilket gör att man känner olika känslor inför första 

matematiklektionen vid nyupptagna studier. Dessa känslor varierar naturligtvis från person till 

person. En elev i vår studie uttryckte att denna hade en positiv inställning inför första tillfället. 

Detta angav eleven eftersom tidigare matematikstudier gått bra och att denna alltid har gillat 

allt som har med räkning att göra. Här kan man dra slutsatsen att en positiv erfarenhet av 

matematik kan ge en positiv inställning till matematiken.  

Andra elever känner nervositet. Det kan bero på en osäkerhet hos dem att bedöma hur deras 

matematikkunskaper står sig i förhållande till de krav som kommer att ställas på dem. Ett 

intressant svar som framkom var en elev som hade känt en stark ångest en månad i förväg och 

tyckte att det kändes väldigt jobbigt att gå in vid första lektionen. Orsaken till denna starka 

ångest vet vi inte. Ångesten kan bero på negativa erfarenheter av matematik. Eleven hade 

tidigare läst upp till matematik E, men uttryckte själv att den inte förstått särskilt mycket 

under kurserna. Denna elev hade som målsättning att gå vidare till högre studier och utbilda 

sig till veterinär, uppgav själv att det krävdes väldigt bra betyg för att komma in. Detta kan 

vara en annan orsak till elevens starka känsla av ångest inför nya studier. Det kan alltså vara 

ångest inför ämnet och själva skolsituationen.  

 

I stort sett uppgav de intervjuade att deras självbild stämde överens med hur de värderade sina 

förkunskaper. Eleverna som svarat att deras förkunskaper var dåliga upplevde också att de 

hade dåliga förkunskaper vid kursens start. Samma sak för de som värderade sina 
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förkunskaper som goda, dessa upplevde också sina förkunskaper som tillräckliga. Att deras 

förkunskaper stämde överens med deras självbild kan ha många förklaringar. Några av dessa 

kan vara vilka känslor eleven har med sig sedan tidigare, upplever man ämnet positivt eller 

negativt och har upplevt framgång eller misslyckande inom ämnet så har man en anspråksnivå 

som stämmer överens med detta. Detta pekar delvis på Pygmalioneffekten. En svårighet att 

värdera sina kunskaper gentemot dagens kursplaner kan vara en tidsaspekt. Elever som 

nyligen gått i gymnasieskolan och känner igen sig i kursplaner är mer bekanta med 

skolsituationen och har kanske en bättre insikt i vad som kommer att krävas av dem. Har man 

varit ifrån skolan en längre tid har mer hunnit förändras, eleven har då en större distans till 

skolsituationen och kan vara obekant för kursplaners utformning och innehåll.  

 

De intervjuade var eniga om att det de kunde ta till sig matematiken bättre under sina 

nyupptagna studier än innan. Orsaker som angavs var, ökad motivation, ämnet upplevdes mer 

intressant, en ökad förståelse och lärt sig sortera kunskaper. Bakomliggande faktorer tycktes 

vara en ökad mognad med åldern och en högre motivation att nå sina mål. Ett undantag i våra 

intervjuer var eleven med invandrarbakgrund som uppgav att det vara svårare att ta tills sig 

matematiken nu på grund av språksvårigheter. Elever i denna situation ställs inför en större 

utmaning. Detta eftersom de många gånger inte enbart blir fokus på inlärningen av 

matematiken utan även en språklig utmaning. Tydligast blir det vid uppgifter då det krävs att 

man kan tolka text för att förstå det matematiska problemet. Detta gör också att de faktiska 

matematiska kunskaperna inte framkommer lika tydligt.  

Liknade svar kom fram när vi frågade om effektiviteten vid dagens studier jämfört med 

tidigare. Orsaker bakom uppfattningen att det var mer effektivt var att man läste kursen på en 

kortare tid, arbetade med ämnet när man ska och att man vet vad man vill bli. Vissa svar 

skiljde sig från denna åsikt. Eleven som inte tidigare läst gymnasiematematiken i Sverige 

upplevde inte studierna som mer effektiva. Orsaken var att språket krävde mer arbete för 

eleven och där med kan vi inte dra några slutsatser om elevens uppfattning om effektiviteten i 

kursen. För övriga elever kan man ana att en stark motivation är att de har en målsättning med 

sina studier. Ingen uttryckte några åsikter kring att tempot kändes för högt.  

 

Matematik förekommer i människors vardag i stor utsträckning, ibland medvetet eller 

omedvetet. De flesta elever uppgav att de såg någon nytta med matematiken i vardagen. Inom 

till exempel geometri och ekonomi. Intressanta svar var att det fanns kopplingar till vardagen 

i Matematik A men inte i Matematik B och en elev som läste Matematik C uppgav att den inte 
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direkt kunde se nyttan av matematiken i vardagen. Här kan det utifrån vår intervju vara svårt 

att bedöma om eleven menade att den inte såg nytta av Matematik C i vardagen eller om 

eleven syftade på matematik i allmänhet.  

 

Skillnaden på klassrumsmiljön som den upplevs av eleverna beror dels på tidigare 

erfarenheter och dels på tidsaspekten, hur länge sedan de studerade senast. En skillnad som 

kan kopplas till Komvux är att klassrumsmiljön känns mer vuxen. Miljön angavs vara lugnare 

och att det var mindre prat. Intressanta skillnader som togs upp är att alla har mål som de 

jobbar mot, de har valt att komma dit och vill studera. Ett annat svar som skiljer Komvux från 

ungdomsgymnasieskolan är att man ofta har klasser i de olika ämnena. En elev svarade att det 

var mera liv i klassrummet idag, denna elev hade svårt att selektera ljud. Detta svar kan vi inte 

dra några slutsatser kring då vi inte vet om eleven hade detta problem vid de tidigare 

studierna. Efter kursens start upplevde en del av eleverna att det blev mer tagna på allvar än 

det blivit i tidigare studier, främst berodde detta på bemötandet de fick ifrån läraren och att 

man upplevde att man tog studierna på större allvar. Åsikterna om läromedlen hade förändrats 

skilde sig åt, vissa upplevde det som nytt läromedelsmaterial medan någon inte märkte någon 

skillnad. Återigen tror vi att detta beror på den varierande tidsperioden då de läste senast.  

 

På området lärarens roll ansåg det intervjuade att läraren har en jätteviktig roll för att de ska 

kunna lära sig. Läraren måste kunna lära ut, förklara och anpassa sig till elevernas 

kunskapsnivå. Lärarens roll är att vara en ledare som förmedlar och stimulerar eleverna. Hur 

lärarens roll hade förändrats upplevde eleverna på olika sätt jämför med tidigare studier. 

Några upplevde en stor skillnad med andra tyckte att den påminde om den vid tidigare studier. 

Skillnaden som kom fram var att läraren ser eleverna mer som individer än som ett kollektiv, 

att tidigare matade läraren på med uppgifter men nu har det större betydelse att stimulera 

eleverna eftersom de är där frivilligt. Några ansåg att skillnaden som upplevs beror mer på 

vilken lärare man får och en teori var att yngre lärare kanske är mer pedagogiska.  

Eleven med invandrarbakgrund visar att denna frågan blir väldigt individuell, då man jämför 

med en annan kultur, skolsystem och bakgrund.  

De flesta vi intervjuade hade åsikten att klassrumsmiljön inte hade påverkat deras syn på 

lärarens roll. Det som tyckte att den påverkats angav att man har en relation till läraren samt 

att det är ens eget val att studera.  

Ett stort ansvar att eleverna ska lyckas med sina matematikstudier ligger på läraren. Läraren 

måste synliggöra eleverna och individanpassa undervisningen samt skapa ett positivt 
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klassrumsklimat. Detta ställer krav på läraren att den har ämneskunskaper och en god 

pedagogisk förmåga. Eftersom många elever uppfattar ämnet som ointressant är det också 

viktigt att läraren kan väva in de vuxnas erfarenheter, behov och kunnande för att utveckla 

deras kunskaper.  

Läraren ansågs av de flesta vara det absolut viktigaste attributet för en positiv inställning till 

matematiken. Återigen pekades det på vikten av en att lärare kan lära ut . Det är också av 

betydelse att man kan vända sig till läraren. Läraren måste kunna ge mening åt studierna och 

skapa förståelse för vad man läser och jobbar med. Andra viktiga aspekter var den egna 

motivationen och ett bra läromedel.  

 

Samspelet mellan lärare och elever bygger på ömsesidig respekt. Eleverna upplevde att det 

fick respekt från läraren. De flesta svarade att de kände mer respekt från läraren nu. En 

kommentar vara att situationen kändes mer jämlik nu. En elev svarade att han inte märkte 

någon skillnad och sa att det berodde på att en bra lärare förutsätter inget. Respekt är en viktig 

del i samspelet mellan lärare och elev och är en faktor i en skapandet av en bra skolmiljö.  

 

Samtliga intervjuade var positivt inställda till vuxenstudier. Anledningar till detta var mognad 

och att man hade klara mål. Vuxenstudierna erbjuder en andra chans att skaffa sig behörighet 

till vidarestudier eller gå vidare till andra yrken. Studierna hamnar också i ett större fokus. 

Den enda negativa åsikt som togs upp var mot systemet, att elever som tidigare missköt sig i 

skolan har lättare för att komma in eftersom de har förtur till platserna.  

En positiv inställning till vuxenstudier kan falla sig naturligt då de tillfrågade studerar på 

Komvux och har något motiv för att vara där. Åsikten mot systemet kan bero på att eleven 

kan ha haft svårigheter att få sin plats på Komvux.  

 

Upplevelserna med vad som har blivit bättre och sämre med undervisningen var återigen att 

eleverna var mer målinriktade och vill få ut något av sina studier. Klimatet uppfattas som 

hjälpsamt mellan elever och man kämpar mer. Klassrumssituationen uppfattas som lugnare, 

vilket skapar möjligheter att koncentrera sig på lektionen. Personliga aspekter som kunde 

försvåra situationen är att man har skaffat sig familj, vilket inkräktar på den tid man har att 

lägga på studierna. Vuxnas livssituation kan se annorlunda ut jämför situationen hos 

gymnasieungdomar. Studierna är för de vuxna är oftast en investering av något slag för 

framtiden. De gör uppoffringar som tid och pengar för att genomföra studierna.  
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Åsikterna kring kunskapsmätningen i skolan. Dagens gymnasieskolas kursplaner tar upp 

kursmål och betygskriterier. Alla elever på Komvux har inte läst enligt dessa kursplaner. 

Eleverna uttryckte det som positivt att man fick reda på målen med kursen tidigare och att det 

i större utsträckning och tidigare har haft betygsamtal. En elev uppfattade det som att det 

fanns mer chanser idag om man skulle misslyckas med ett prov. Dessutom finns en känsla av 

att andra saker också spelar roll för betyget. Kurserna som går på Komvux är i samma kurs 

som hålls för ungdomsgymnasiet. Läraren i kursen strukturerar upp innehåll och arbetssätt. 

Detta gör det lite svårt att skilja på skillnader i kunskapsmätningar. En elev tog upp att en 

nackdel upplevdes vara att de hade för få prov under kursen och önskade att det var fler. Den 

situationen pekar mer på lärarens upplägg av kursen än skillnader från tidigare studier. Några 

elever uttryckte att betygstegen var för få. Vilket gör att man måste lyckas till högre grad för 

att nå högre betyg. Någon upplevde att det man gör på lektionerna inte spelar någon större roll 

för betygen. Detta kan skapa personliga krav på eleven av hur viktigt det är att lyckas på 

proven. Det fanns de elever som var nöjda med betygsättningen och tyckte att den fungerade. 

Vid intervjuerna uttryckte en elev att denna hade en känsla av att vilja skriva proven. Eleven 

tog upp att under sin gymnasietid ville den inte vara där och skrev därför inte proven. Detta 

tror vi kan hänger ihop med den nya motivationen och de faktum att eleverna har ett motiv 

eller målsättning med sina studier.  

Exemplet som en elev tog upp med ett provtillfälle på Komvux då inte så många hade klarat 

Godkänt, där Godkäntgränsen senare sänktes på grund av detta, men inte gränserna för de 

högre betygen, uppfattade eleven som orättvist. Situationen får väl antas vara ett 

undantagsfall, men situationen är värd att nämna. Detta visar på ett exempel där elevernas 

inställning och tilltro till kunskapsmätningen kan försämras.  

 

Ett genomgående tema vid många av intervjufrågorna var mognad och målsättning hos 

eleverna. Att elever själv valt att återuppta eller återkomma till studier, pekar på en mognad 

och en vilja att på något sätt förändra sin livssituation. Det kan handla om att de skaffat sig en 

klar målsättning och anser att denna är värd en investering för att nå.  

 

 

 

 

 



38 

  

8 Analys 
 

Hur elever värderar sina förkunskaper kan också knytas till tidigare erfarenheter. Personer 

med bra matematikkunskaper kan känna en osäkerhet inför matematiken. Osäkerheten beror 

många gånger på att de inte kan värdera sina faktiska kunskaper. Det som krävs av eleverna 

inför och efter matematikkurserna anges i kursplanerna för grundskolan och gymnasiet. Att 

värdera sina kunskaper i förhållande till innehållet i kursplanerna och tolka den faktiska 

innebörden är inte det lättaste. Kursplanerna för gymnasiematematiken är samma för 

ungdomsgymnasiet som för Komvux och är i första hand skriven mot ungdomsgymnasiet. 

Kunskapsvärderingen sker gentemot dessa kursplaner vilket kan bli missvisande. 

 

Det är så mycket som ska falla på plats för att man ska lyckas. Både saker som man själv kan 

styra och andra som handlar om det ligger utanför ens kontroll. Det handlar om vilken klass 

man hamnar i, får man vara intresserad av skolan eller inte. Hur relationen är med sina vänner 

och även vilken relation är byggd med pedagogen. Vad är det förväntningar som man själv 

har på sig och på skolan? Vad sägs det i hemmet hur viktigt är utbildningen? Viktigast av allt 

är nog vilken ens egen självbild är och vad man drömmer om, om man kan drömma om en 

framtid. Att inte ha en plan eller hamna i ”fel” klass på gymnasiet eller något annat stadium i 

skolan kan leda till att eleven inte vågar ta för sig lika mycket, att man ger upp.  

När eleven sedan har en plan för hur den ska ta sig fram till sitt mål är det lättare att lyckas 

med sina studier. Det är också större chans att man hamnar i matematikklass där alla har en 

plan för sina studier på Komvux. Oftast är det ett aktivt val att börjar på Komvux i vuxen 

ålder. På gymnasiet är det inte säkert att man vet vad man vill eller varför man går i skolan. 

Det är lätt att bli påverkad av allt som är nytt i den åldern och motivationen sjunker med det.  

Som lärare är det man kan göra för att försöka höja motivationen är relationen med eleven. 

Dels för att veta hur den lär sig men även för att veta vad den faktiskt vill i livet. Går det att 

anpassa materialet så att eleven förstår vad matematiken spelar för roll. Själva undervisningen 

behöver också vara varierande, det finns större chans att hitta ett intresse för ämnet. Även 

tydligheten är viktig vad är det som ska läras och vad är det eleven har visat. Hur man når 

nästa mål, allt för att eleven själv ska kunna bli mer självständig i sina studier och sitt lärande. 

Studenten behöver känna ett eget ansvar och en känsla av att vara delaktig i undervisningen. 

Det kan vara genom att frågor som man ställer tas på allvar och lyfts till hela klassen som en 

diskussion eller att man får vara med och planera hur man ska arbeta.  
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Det som gäller för samhället för att fler ska lyckas med matematiken är att man slutar berätta 

hur svårt det är. Det finns få ämnen, som det är helt okey att säga till ett barn att det är svårt 

och att det inte är konstigt att de inte förstår. Det är oftast matematiken som tas upp som något 

som nördar sysslar med som är svårt. Det ger en bild av att ämnet inte är lätt och att om man 

inte klarar det gör det inte så mycket. Det leder till att många ger upp alldeles för tidigt, till 

och med innan de satt foten innan för klassrumsdörren. Är det några som gett upp och de är 

de som styr kan det leda till att andra som faktiskt vill men inte vågar också misslyckas med 

sina studier. Matematiken måste få vara ett ämne som vilket helst. 

 

Matematiken är ett ämne som väcker känslor. Det kan vara att man upplever sig som dum och 

inte förstå. Det kan också vara så att man upplever att man smart när man lyckas förstå något 

man kämpat med länge. Det är en del som studenter som läser om matematiken måste arbeta 

med. Relationen till ämnet, det kan vara att man ser studierna som en form av revansch på 

skolan att man faktiskt förstår. Det kan vara en viktig drivkraft i inlärningen som inte ska 

underskattas.  

 

Det som skolan behöver komma ifrån är att matematiken är ett tråkigt ämne som bara handlar 

om att traggla. Det är därför det behövs en varierad undervisning som ger eleverna en lust och 

glädje i ämnet. Att binda ihop matematiken med några av det beröringspunkter som finns i 

andra ämnen, det kan vara musiken eller samhällskunskap när det gäller att granska 

information. Det behövs att eleverna ser det stor i matematiken och vad man kan använda den 

till utanför skolböckerna. Att det klarar av att sätta matematiken i ett större sammanhang där 

det finns en förståelse för vikten av ämnet och att lägga ner tid för att förstå det.  

 

Det är lätt att man tar bort allt eget ansvar för eleverna när det gäller sina studier. Det kommer 

inte att hjälpa dem. Det som man kan göra är att hjälpa dem att hitta vägar till sin kunskap 

men aldrig tvinga. Det gäller att bygga självförtroende och tro på att lyckas. Rätt pedagog till 

rätt elev kan lyft inlärningen och även lusten att lära. Ett sätt är att som pedagog bygga en 

form av relation till sina elever, för att vet hur det tänker, vad de vill och vad som kan vara 

svårt. Försöka att guida eleverna igenom sina problem utan att för den delen ta bort allt eget 

ansvar.  

 

En vinst för elever som ibland inte är lika synlig för dem själva är när lärarna på skolan 

samarbetar och diskuterar med varandra. Det behövs för att utveckla lärandet och även olika 
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synssätt hos lärarna. Det behövs den tiden för att kunna sitta ner och diskutera med varandra. 

Det gäller som lärare att komma ihåg att man aldrig är ensam, varken i klassrummet eller 

bland kollegor. Veta att man måste prata och lära känna varandra på arbetsplatsen för att 

lyckas med yrket. Våga ta hjälp av varandra.  

 

9 Etik  
Vi har informerat det som deltog i våra intervjuer syftet med intervjuerna och att det kommer 

att få vara anonyma. Det framgår inte vilka städer, skolor eller vilka klasser som vi har varit i, 

vilket gör att det är svårt att identifiera de olika personerna. Även i svaren har vi försökt se till 

att det inte framgår vem det som har svart utan att för den del förvanska eller förvränga 

svaren. Personerna som ställde upp har också fått möjlighet att läsa igenom svaren och 

godkänna dessa.  Personerna fick även när de ville avsluta intervjuerna och deltagandet i 

uppsatsen.  

 

 

 

10 Självkritik  
Arbetets storlek är för litet för att dra några större slutsatser eller för att få ihop någon slags 

statistiska data.  

Vid sammanställningen av svaren till intervjufrågorna märkte vi att vissa frågor kunde 

formulerats bättre och att vi lämnat ett större utrymme för följdfrågor och förtydligande av 

svaren. En sak som skulle kunnat framgå bättre är hur dessa elever hade för förväntning på sin 

matematikinlärning innan det började på Komvux.  Även att vi kommer ut som lärarstudenter 

påverkar också intervjuerna, det kan finnas en vilja att vara till lags och svara rätt från de 

studerandes sida. Det kan också vara så att det bara de som är positivt inställda som väljer att 

delat i intervjun då det är lärare som håller i den. Självklart är man som blivande lärare också 

väldigt färgad i det man läser och ser. Det är lätt att man på det sättet sållar bort saker som är 

av betydelse.  

En erfarenhet vi tar med oss är att vid ett arbete av den här storleken tror vi det kan vara bättre 

att avgränsa sig mer. Att välja ett mindre område och fördjupa sig ytterligare inom det, för att 

få ett tydligare resultat.  Att vi var två kan både vara positiv och negativ. Det kan innebära att 

vi har två olika syner vilket gör det lättare att se flera perspektiv, det kan också innebära att vi 

båda bekräftar varandras syn så att det blir mer trovärdigt i våra ögon.  
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Litteraturen är det lätt att den bara riktar in sig på det vi vill bevisa och inte ger utrymme för 

annan information. Vi tror dock att vi har försökt vara öppna för att ta emot den information 

som varit relevant. Det samma gäller på att vi till stor del har litteratur som har bearbetaretat 

forskningen och inte själva ursprungsartiklarna eller uppsatserna. Detta leder till att det 

kunskap kan falla bort på vägen eller att den omskrivs på ett sätt som inte var tanken från 

forskaren. Detta gör att det blir mindre säkerhet i våra resultat och även i våra källor. Det är 

något som vi borde har varit bättre på att gå tillbaka och hitta ursprunget i stället för att lita på 

en författare till en bok.  

 

Även den tid som har gått mellan att uppsatsen påbörjades och till dess komplettering gjordes 

är något som bör tas upp. Kompletteringen borde ha slutförts mer skyndsamt.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

* Kön  

* Ålder  

* Vilket slutbetyg i matematik hade du på gymnasiet?  

* Vilken kurs i matematik läser du nu?  

* Upp till vilken kurs hade du tänkt läsa i matematik?  

* Vilken är anledningen till att du läser ämnet matematik?  

* Vad gjorde du innan du påbörjade dina nuvarande studier?  

* Hur länge sedan var det du studerade innan du började med dessa studier?  

* På vilken utbildningsnivå studerade du senast?  

* Hur kändes det inför den första matematiklektionen på den här skolan? (Kunskapsmässigt)   

* Hur värderade du dina förkunskaper (inför första matematiklektionen)?  

* Stämde din självbild till matematiken? (förkunskaper kontra självbild).  

* Hur förhåller ni du till matematiken idag jämfört med innan du tog upp dina studier?  

* Tycker ni att ni kan ta till er matematiken bättre nu än vid tidigare studier? Varför? 

(Mognare, läraren, större livserfarenhet och så vidare)  

* Kan du se att du har haft någon nytta av dina matematikkunskaper i vardagen? Varför? På 

vilket sätt?  

* Hur uppfattar du klassrumsmiljön idag jämfört med tidigare studier? Har det skett några 

förändringar i studiemiljön? Kan du ge exempel?  

* Har det skett någon förändring i matematikundervisningen jämfört med tidigare studier? 

Om förändringar har skett, på vilket sätt har det då skett? (Utlärningsmetod, läromedel, 

hjälpmedel, den egna mognaden.)  

* Hur uppfattar du lärarens roll?  

* Har lärarens roll och position i klassrummet förändrats jämfört med tidigare studier?  

* Kan din syn på lärarens roll påverkas av klassrumsmiljön? Hur i sådana fall?  
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* Känner du att du får större, densamma eller mindre respekt av läraren idag jämfört med 

tidigare studier? Varför och på vilket sätt?   

* Känns undervisningen mer eller mindre effektiv idag jämfört med tidigare studier? Varför?  

* Vilket är det viktigaste attributet till en positiv inställning till matematiken? (Läraren, 

läromedel, motivation, hjälpmedel och så vidare)  

* Har din inställning till matematiken påverkats av omvärldens inställning? Har ni lättare eller 

sämre för att ta till er matematiken idag pga. din närmsta omgivnings inställning?  

* Är du positivt eller negativt inställd till vuxenstudier? Varför?  

* Vad har blivit bättre respektive sämre med undervisningen sedan du studerade senast?  

* Har kunskapsmätningen förändrats till det bättre, sämre eller är den densamma som när ni 

senast studerade?  

* Har din inställning förändrats till skolans kunskapsmätning? Varför och på vilket sätt? 

(större självinsikt, roligare, mer motiverad och så vidare )  
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