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Sammanfattning 

Inom den kommunala vuxenutbildningen finns krav på att studier ska kunna bedrivas 

under flexibla studieformer, det poängteras i dokument från Skolverket och på kommunal 

nivå att den vuxne har behov av att kombinera arbete, familjeliv och studier. Flexibiliteten 

fokuserar på tid och rum vilket medför att de elever som kommer till vuxenutbildningen 

planerar efter detta och dessutom för att kunna erhålla fullt studiestöd. I den kommun som 

studien görs ska man dessutom kunna starta och avsluta studier kontinuerligt under året. I 

praktiken leder detta till att en matematikstuderande kan ha en unik studieplan. 

Statistik visar att andelen avbrott och IG är hög för matematikstuderande på komvux, 

Skolverket menar att det beror på att utbildningen inte anpassas efter målgruppens behov. 

Pedagogisk forskning slår fast att gruppen är central för lärandet. Flexibilitet i tid, 

studietakt och plats gör det svårt att hitta gruppmedlemmar att lära tillsammans med. 

Syftet med studien är att ta reda på om eleverna upplever att det finns ett behov av flexibla 

studieformer och hur deras behov i så fall ser ut. 

Resultatet visar att de matematikstuderande inte har så stort behov av flexibilitet i tid och 

rum och den flexibilitet som ändå efterfrågas beror till stor del på schemakrockar och 

administrativa regler för antagning. Eleverna deltar i stor utsträckning på förplanerade 

schemalagda pass och majoriteten har studieperiod mellan augusti och december. De 

undervisningspass som erbjudits för att kunna arbeta med individualiserade planer har av 

majoriteten inte utnyttjats. Eleverna efterfrågar istället möjlighet att delta i 

gruppundervisning och tillsammans med andra få möjlighet att förstå matematikbegrepp, 

metoder och hur man kommunicerar matematiken vilket stöds av pedagogisk forskning. 
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 

Jag har sedan 2005 arbetat med gymnasial matematikundervisning på ett privat företag 

som anordnar kommunal vuxenutbildning. Under åren har utvecklingen gått mot 

ökade krav på flexibilitet och individualisering av elevens lärande från 

Vuxenutbildningsförvaltningen i kommunen. Viljan är att eleverna genom utbildning 

så fort som möjligt skall kunna kombinera arbete och studier, dels kunna starta och 

avsluta en utbildning när som helst under året. Utbildningsanordnaren har i avtal lovat 

att kunna hantera en individualiserad studieplan för varje enskild elev och det finns en 

utarbetad ”leveransmodell” som ska säkerställa att utbildningen följer de riktlinjer som 

kommunen ställt upp. I leveransmodellen ingår lärarledd undervisning, individuell 

handledning och IT-stöd. 

År 2005 antogs elever vid terminsstart och studietiden avslutades vanligen vid 

terminsslut. Under terminen erbjöds lärarledd undervisning gruppvis ca 4 timmar per 

vecka för en hundrapoängskurs vilket motsvarar en fjärdedels heltidsstudier. 

Undervisningsinnehållet på dessa pass var förplanerade av läraren och de var fastlagda 

i tid. Det erbjöds också ett extra handledningspass varje vecka dit eleverna kunde 

komma och få individuell hjälp av en lärare. Det fanns möjlighet för elever som redan 

hade kunskaper i en kurs att avsluta tidigare, men vad jag kan minnas talades det lite 

om individualisering och elevernas behov av flexibilitet. Grupperna var stora och 

förhållandet mellan lärare och elev var för de flesta elever opersonligt. 

Vi är nu inne i ett systemskifte då lärare på mitt företag försöker ”slå knut på sig 

själva” och undervisa på samma sätt som förut samtidigt som uppdraget har 

förändrats. Ledningen vill kunna erbjuda lärarledd undervisning och möta kraven på 

flexibilitet och individualiserat lärande för eleverna. Problemet för läraren uppstår när 

elever startar och avslutar kontinuerligt under året, alla elever ska studera i sin egen 

takt och kunna erbjudas ”ett spektrum av lärformer” samtidigt som resurserna är 

begränsade. En lärare ska kunna hantera ungefär 160 elever per halvår för att 

ekonomin skall gå ihop. 

Jag vill i detta arbete ta reda på vad eleven själv väljer och vad de anser att de har för 

behov. Denna termin kommer troligen vara unik i det avseende att förplanerad 
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lärarledd undervisning i grupp erbjuds, tillsammans med individuell handledning och 

IT-stöd för elever som startar i augusti och september. Det var planerat för ytterligare 

en start i oktober respektive november men kommunen har signalerat att dessa inte 

kommer att bli av. Eleverna som nu är antagna har planerat att avsluta sina studier i 

november, december respektive februari nästa år. 

Studien avgränsas till att ta reda på vad en grupp matematikstuderande väljer för 

studieform och vad de anser om behovet av flexibla studieformer. Resultatet är viktigt 

för att planera lärformer för nästa år då det är planerat för nio kontinuerliga starter. 

Men resultatet kan också ses i ett större perspektiv. Kortsiktigt är det elevens 

investering i tid och studielån och kommunens i form av skattepengar som står på spel. 

Långsiktigt är det individernas och samhällets kunskapsutveckling. Matematik är det 

ämne inom den gymnasiala vuxenutbildningen där flest elever avbryter sina studier 

eller slutför kursen med ett icke godkänt betyg (Skolverket, 2012b). En del av dessa 

har rimligen redan genomgått matematikundervisning på ungdomsgymnasiet och 

misslyckats för att i vuxen ålder komma till en ny utbildningsform som inte kan 

hantera uppgiften bättre. 

Den aktuella studien tar avstamp främst i ett sociokulturellt perspektiv, där den sociala 

interaktionen och språket har en central betydelse för lärande. 

I styrdokumenten finns inga direktiv om hur undervisningen ska utformas, däremot 

konkretiseras flexibilitet som individualisering av tid, studietakt och plats. När 

flexibilitet fokuseras så läggs resurserna på att finna lösningar ”för när eleverna har en 

stund över mellan arbete och familjeliv för att också hinna med lite utbildning”. Ur det 

sociokulturella perspektivet är det viktigt att eleverna i lärandeprocessen får tillfälle att 

interagera och kommunicera tillsammans med andra. Utan en grupp där man är 

engagerad i samma problemställning uteblir möjligheten till meningsfull 

kommunikation. Flexibilitet i tid, studietakt och plats försvårar möjligheten att finna 

sådana gruppmedlemmar att kommunicera med. 

1.2 Bakgrund 

I en lägesrapport från 2004 över kunskapsläget om vuxenutbildning kan man läsa att: 

”Riksdagen har betonat att det livslånga lärandet i grunden är ett individuellt projekt. Den 

enskilde bör därför i möjligaste mån själv kunna påverka utbildningens innehåll, tid och 

form. En hög grad av flexibilitet skall finnas när det gäller tidpunkt, plats, innehåll och 



7 

 

form. Det ska vara möjligt att läsa på kvällstid, kombinerat med arbetet eller hemma vid 

datorn. I linje med detta är en genomgående strävan i den statliga utbildningspolitiken att 

utifrån individens behov och förutsättningar stärka vuxnas delaktighet och tillgänglighet 

till det livslånga lärandet.” (Skolverket, 2004, s. 10).  

Rapporten är en sammanställning av utvärderingar som gjorts inom den kommunala 

vuxenutbildningen. Och i en utvärdering av gymnasial vuxenutbildning från 1995 (a.a.) 

kommer man fram till att ett ökat krav på fler kurser för att erhålla fullt studiestöd gör att 

eleverna har svårigheter att fullfölja sin utbildning. I en nationell kvalitetsgranskning från 

2001/2002 (a.a.) dras slutsatsen att eleverna upplever att de har god kommunikation med 

sina lärare och de görs delaktiga i planering men att de väljer att inte välja till förmån för 

mer traditionell undervisning. Upplevelsen är att undervisningen anpassas efter mål och 

individ i högre grad än i grundskolan och gymnasiet. Och att eleverna görs delaktiga i 

beslut om tidsanvändningen. I en metaanalytisk studie av Kunskapslyftet gjord av Encell 

(Nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande, Jönköping) som ingår i samma rapport 

från 2004 kommer man fram till att undervisningen utvecklades under 

Kunskapslyftsperioden mot att erbjuda ”utbildningar på icke-reguljära tider och 

individuella studiegångar med en blandning av undervisning och handledning” och att 

lärarrollen utvecklades mot en handledande karaktär. Encell menar i sin analys att 

Sverige måste bygga en struktur för vuxenutbildning som ger individer möjlighet att 

vandra mellan utbildning och arbetsliv och att intressera den enskilda individen att ta 

ansvar för sitt eget lärande för att åstadkomma ett ”verkligt livslångt lärande”.  

I informationsmaterial från Skolverket inför Vux12 så syftar de nya reformerna till 

”högre kvalitet i undervisningen och förbättrade studieresultat” (Skolverket, 2010, s. 3). 

Flexibla studieformer ska erbjudas för att fler ska kunna ta del av undervisningen, förena 

vuxenliv och studier. Det ska finnas flexibilitet i tid (man ska kunna ta del av 

undervisning vid olika tidpunkter), studietakt och plats. Man ska kunna studera på olika 

nivåer, antas utifrån reell kompetens, kunna välja mellan olika utbildningsanordnare och 

kunna kombinera olika utbildningsanordnares utbud. Kraven på flexibilitet ställer nya 

krav på utbildningsanordnares sätt att organisera, planera och genomföra utbildningen. 

Det ska finnas tillgänglig personal för att vägleda och stödja eleverna, administrativ 

struktur för studierna och erbjudande om varierade studiegångar (Skolverket, 2010).  
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Styrdokumenten som reglerar den kommunala vuxenutbildningen är skollagen, 

vuxenutbildningsförordning och än så länge bara ett förslag till ny läroplan. I 20:e 

kapitlet i Skollagen som handlar om Kommunal vuxenutbildning finns inget krav på 

hur utbildningen ska utformas eller krav på flexibilitet. I ”Förordning om 

vuxenutbildning” finns heller inget motsvarande, det enda som sägs är att utbildningen 

ska bedrivas kontinuerligt under året (SFS 2011:1108, 25 §). 

I förslaget som nu finns till läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12) finns desto mer 

beskrivet. ”Vuxenutbildningen ska enligt skollagen utformas utifrån den enskildes behov 

och förutsättningar. Den kan ha formen av undervisning, handledning och vägledning 

samt bedömning av måluppfyllelse och kunskaper (Skolverket, 2012a, s. 1).” och 

”Vuxenutbildningen ska stödja de elever som under sin studietid har behov av att 

kombinera utbildning och arbete. Flexibilitet ska alltid eftersträvas när det gäller 

utbildningen och kan handla om plats, tid, studietakt, studieform och sätt att lära 

(Skolverket, 2012a, s. 3).” samt ”Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar 

för organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och 

förutsättningar. Den enskilda eleven ska kunna kombinera studier i flera skolformer inom 

vuxenutbildningen (Skolverket, 2012a, s. 6).” I texten slås dock fast att ”det väsentliga 

är att skapa de bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling” (Skolverket, 2012a, s. 5). 

I texterna inför den nya vuxenutbildningsreformen och i reformtexterna finns krav på 

flexibilitet i tid, studietakt och plats. Svar på var, när och hur utbildning ska 

organiseras är upp till utbildningsanordnarna så länge den utformas utifrån den 

enskildes behov och förutsättningar. 

1.3 Skolverket om orsaker och åtgärder till låg måluppfyllelse 

Den 15 oktober 2012 kom en rapport från Skolverket om orsakerna till låg måluppfyllelse 

för matematikutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen med förslag på 

åtgärder. Rapporten är resultatet av en enkätstudie som gjorts i ett urval av Sveriges 

kommuner. Skolverket menar att den låga måluppfyllelsen i matematik kan kopplas till 

egenskaper hos eleverna (t.ex. dåliga förkunskaper), kommunens upplägg av utbildning 

och till lärarnas kompetens. ”Det finns ett identifierat behov från kommunernas sida av 

mer lärarledd tid utöver det som redan erbjuds inom utbildningen. Det indikerar att 

utbildningen inte fullt ut är anpassad för den elevgrupp som finns inom 
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vuxenutbildningen.”(Skolverket, 2012b, s. 28). Skolverket har kritiserat ungdomsskolan 

för att i allt för hög grad genomföra utbildningen i matematik som självständigt arbete, 

med begränsat utrymme för bl.a. resonemang, problemlösning och förmåga att se helhet. 

Inom vuxenutbildningen är situationen inte bättre och där läser dessutom många elever 

under flexibla former, t.ex. distansstudier. Många elever läser kurser i en allt för hög takt 

och i en studieform som inte passar dem och det är långt ifrån alla som får hjälp av 

studievägledare i sitt val av studier. Individualisering av undervisningen och bemötande 

av elever med negativa erfarenheter av elever ställer stora krav på lärarens förmåga. 

Lärare inom vuxenutbildningen saknar ofta utbildning i vuxenpedagogik och 

matematikdidaktik för vuxna. Skolverket anser också att det är för kort tid avsatt till 

matematikkurserna, för att få studiestöd krävs att eleverna läser i ett högt tempo eller att 

de läser flera kurser parallellt för att få fullt studiestöd.  

För att eleverna skall kunna göra så välgrundade studieval som möjligt menar man att det 

är viktigt att det satsas på studie- och yrkesvägledningen och att det verkas för att den 

verkligen används. Då dåliga förkunskaper anses vara en bidragande orsak till låg 

måluppfyllelse och riskerar att bli ett ännu större problem i övergångsfasen mellan det 

nya och gamla kurssystemet, då det saknas vissa delar i de gamla kurserna. Detta kan 

lösas med att erbjuda orienteringskurs efter att kunskapsluckor identifierats i ett initialt 

förkunskapstest. Om detta görs inom ramen för en orienteringskurs kan eleverna få 

studiestöd under tiden. Skolverket anser att det är viktigt att erbjuda olika upplägg och 

med olika förläggning i tid och rum för att tillgodose elevernas olika behov av 

studieform. Samtidigt pekar man på att flexibilitet i upplägget kan medföra att eleven 

behöver arbeta mer med individuellt arbete vilket missgynnar svaga elever (Skolverket, 

2012b). 

Av rapporttexten kan man göra tolkningen att Skolverket anser att kommunerna inte 

individualiserar undervisningen i tillräcklig utsträckning och att en av orsakerna till 

detta är de flexibla studieformerna. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på om eleverna upplever att det finns ett behov av 

flexibla studieformer och hur deras behov i så fall ser ut. 

Frågeställningarna är vilken studiebakgrund eleverna har, vilket behov och orsaker till 

behov av flexibilitet de har och vilket behov av undervisning de upplever att de har. 
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2 Teori 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2000) är diskurser länken mellan kommunikation, kognition och 

materiella artefakter. Den matematiska diskursen utgörs av de specifika matematiska 

uttrycksformerna och begreppen samt dess symbolspråk. 

I det matematiska språkandet finns en pendelrörelse mellan verklighet och matematiska 

begrepp, att delta i en sådan kommunikation kan ses som att lära sig ett matematiskt 

register (Riesbeck, 2008; Löwing, 2006). Att lära sig matematik är att lära sig tolka och 

använda olika representationer. Till exempel kan ett matematiskt samband av något slag 

representeras som en funktion, en graf, en värdetabell eller beskrivas med vardagligt 

språk, ett decimaltal kan representeras som ett tal i bråkform, en ekvation som löses 

algebraiskt kan också lösas grafiskt o.s.v. I ett matematiskt problem finns två typer av 

kommunikation, en kontextinbäddad och en kontextreducerad (Riesbeck, 2008). Man 

behöver för att kunna lösa problemet ”översätta” den vardagliga kommunikationen (den 

kontextinbäddade) till formellt matematikspråk (det kontextreducerade). Svårigheten 

ligger i att kunna se vad som är nyckelorden i det vardagliga språket och göra en tolkning 

till ett matematiskt begrepp och en metod som löser problemet. Matematiska tecken och 

symboler har en avgörande roll då elever skall koda, konstruera och kommunicera 

matematisk kunskap (Riesbeck, 2008). Den matematiska kunskapen ligger inte 

”tillrättalagd, uppenbar och färdig för inlärning” utan kräver aktivt deltagande i en social 

process (Riesbeck, 2008, s. 12). Att genom språket socialiseras mot ett bestämt mål i en 

aktivitet som man gradvis blir mer och mer delaktig i är centralt i det sociokulturella 

perspektivet (Vygotsky, 1986; Lave, 1988). 

Löwing (2006) menar att läraren måste göra det matematiska språket synligt och 

tolkbart för eleverna. Att utvecklas mot att följa och använda ett korrekt matematiskt 

språk är en process som bör utgöra en röd tråd i undervisningen. Det matematiska 

språket är kortfattat och informationsmättat vilket kräver stor uppmärksamhet från 

elevens sida, lösningen är inte att undvika det utan att successivt utvecklas mot att 

kommunicera och hantera mer formell matematik. Hon säger vidare att bristen på ett 

adekvat språk i undervisningen kan vara en bidragande orsak till den kris som råder i 

dagens matematikundervisning. 
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Ur detta perspektiv är det viktigt att eleverna i lärandeprocessen få tillfälle att 

interagera och kommunicera tillsammans med andra, alltså socialiseras, för att göra den 

matematiska diskursen till sin egen. 

2.2 Didaktik för vuxna 

Det finns enligt Lars Gustafsson på NCM (Nationellt centrum för matematik, med 

ansvar för vuxnas lärande) inte mycket forskning om vuxnas lärande vilket medför att 

man har få vetenskapliga belägg för en speciell vuxenpedagogik (muntligt av Lars 

Gustafsson på Matematikkonferens 2012-11-08 i Stockholm arrangerad av 

Stockholms, Göteborgs och Malmös kommun). Detta påstående stöds av Larsson 

(2006) som menar att det snarare finns en mångfald av perspektiv med koppling till 

olika praktiker. Knowles andragogik som presenterades på 70-talet har historiskt haft 

inflytande på vuxenutbildning i Sverige och internationellt men har börjat ifrågasättas. 

Knowles resonemang om självstyrt lärande har fått kritik för att det individuella 

perspektivet bortser från betydelsen av det kollektiva lärandet och interaktion mellan 

individer (Silén, 2000). Det finns även kritik mot erfarenhetsbaserat lärande då man 

menar att erfarenheter är personliga och inte enkelt kan generaliseras. Synsättet att alla 

erfarenheter genererar lärande riskerar att urvattna kunskapsbegreppet. Gustafsson & 

Mouwitz (2002) frågar sig om allt lärande har samma kvalitet, samtidigt pekar de på 

vikten av att utnyttja vuxnas informella problemlösningsstrategier i undervisningen. I 

en studie av vuxenstuderande framkom att de presterade sämre på ett matematiktest 

efter att de utsatts för matematikundervisning än före! 

För vuxna är det viktigt att i matematikundervisningen komplettera ämnesspecifika 

kunskaper med motivation att lära, självförtroende och ge ett baskunnande som är 

utvecklingsbart och inspirerande för framtida studier. För att motivera till lärande bör 

ämnets ”stora idéer” presenteras som en motsats till den bild som många har om 

skolmatematik som ett ämne där man memorerar fakta och reproducerar metoder 

(a.a.). Det behövs kunnande ”i matematik och om matematik” (a.a., s. 7), författarna 

föreslår i denna rapport från 2002 en förändring mot att matematikämnet ska ses som 

en uppsättning kompetenser istället för ”kunskaper och färdigheter” som finns i de 

gamla styrdokumenten. Detta förslag är nu infriat i och med de nya kursplanerna då 

syfte och kunskapskrav beskriver sju olika matematiska förmågor (Skolverket, 2011). 
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Men för att en ny syn på skolmatematiken skall få genomslag krävs att en hel 

utbildnings- och undervisningskultur förändras. Denna kultur upprätthålls av alla 

inblandade parter; lärare, elever och skolledare. ”Läromedel, förväntningar, traditioner 

och undervisningsstil genomsyrar den dagliga verksamheten och nya kursplaner och 

didaktiska forskningsframsteg får svårt att vinna gehör i klassrummet.” (Gustafsson & 

Mouwitz, 2002, s. 6)  

Pedagogisk forskning pekar på att didaktiska val styrs av tidsmässiga och rumsliga 

villkor samt hur många som ska delta i undervisningen. Ett ramteoretiskt tänkande är 

ett viktigt bidrag till förståelsen av vad som formar undervisningen. Läraren är den 

som ska utforma undervisningen men i realiteten så styrs villkoren för lärarens val av 

politiska och ekonomiska beslut. Beslut som rör lokaler, tid och gruppstorlekar. Om 

man ser det på detta sätt så är undervisningen redan planerad innan eleverna kommer 

in i bilden, vilket då är en motbild till att undervisningen ska utgå och planeras utifrån 

elevernas behov (Eriksson, Larsson & Sipos Zackrisson, 2009). 

Om man studerar vad som händer i klassrummet så påverkas undervisningen av yttre 

faktorer, lärarens och elevernas uppfattning om vad som är god undervisning och vad 

man bör lära sig. Man har observerat att då vuxenstuderande har inflytande över 

undervisningen så bestämmer de att läraren ska bestämma. Det uppstår en krock 

mellan olika utbildningskoncept (a.a.).  

Gustafsson och Mouwitz (2002, s. 24) gör i sin rapport ett viktigt påpekande: ”Det 

livslånga lärandet beskrivs i allmänhet som ett individuellt projekt, det är individens 

specifika behov som flexibelt ska mötas. Men hur hänger detta ihop med att lärande i 

aktuell pedagogisk forskning beskrivs som en huvudsakligen social process, där 

lärande gemenskaper, kommunikation och samtal är centralt för lärandet.” De frågar 

om detta går att uppnå i praktiken om alla skall ha sin individuella plan vad gäller tid, 

plats och tempo. 
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3 Metod 

3.1 Vetenskapsteori 

Den vetenskapsteoretiska grunden i denna studie utgörs av existentialism. Detta 

förhållningssätt utgår från att verkligheten är subjektiv. Individen ingår i och är en del 

av en subjektiv värld och det är omöjligt att fånga sanningar om verkligheten i 

generella utsagor. Genom att vara delaktig i verkligheten befinner vi oss i en 

”förståelsesituation” som människan kan utlägga, korrigera och bringa fram sanning 

ur. Existential-ontologin har därför hermeneutiken som sin primära epistemologiska 

ansats (Åsberg, 2000). Hermeneutiken är ett holistiskt synsätt där delarna förstås 

utifrån helheten och intresset det individuella snarare än att hitta det allmängiltiga 

(Mouwitz, 2012). 

Förståelsen för elevernas behov av flexibla studieformer ska utvecklas i arbetet genom 

den hermeneutiska cirkelrörelsen där förståelsen erhålls genom ett växelspel mellan 

tolkarens horisont (forskarens förförståelse och värderingar), helhetsförståelse och 

delförståelse. För att sätta ens egen förförståelse i rörelse behöver man göra sig 

medveten om sin egen förståelsehorisont. Ny delförståelse kan fås då förförståelsen 

antingen bekräftas eller inte bekräftas, detta leder till reviderad helhetsförståelse, vilket 

blir utgångspunkt för nästa delförståelse o.s.v. (Birkler, 2008). 

Studien skall ge en beskrivning av den situation som eleverna befinner sig i för att 

skapa en helhetsbild och empirin som framkommer analyseras utifrån detta perspektiv. 

3.2 Fallstudie som metod 

Fallstudie är ett sätt att studera komplexa sociala enheter som består av multipla 

variabler som kan vara av betydelse för att förstå företeelsen i fråga. Backman (2008) 

definierar en fallstudie som att undersöka ett fenomen i sin realistiska miljö eller 

kontext där gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna. En fallstudie ska 

enligt Merriam (1994) inriktas på många eller alla variabler som är för handen i den 

företeelse man studerar. Den har fokus på en viss företeelse i ett helhetsperspektiv. 

Den skall innefatta så många variabler som möjligt och beskriva samspelet mellan 

dem, helst under en längre tidsperiod. En fallstudie är induktiv och syftar till att 

förbättra läsarens förståelse. Induktiv forskningsmetod är erfarenhetsgrundad, man 
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utgår från iakttagelser av verkligheten och söker utifrån dessa en slutledning (Åsberg, 

2000). Slutprodukten kan vara deskriptiv och/eller analytisk. 

Jag har valt fallstudien som forskningsmetod för att jag anser att syfte och 

frågeställning inte kan separeras från sitt sammanhang. För att få förståelse av 

elevernas val och behov krävs att det sätts in i en kontext, kontexten är viktig för 

tolkningen (Thurén, 2007). Studien görs under perioden 13 augusti till den 19 

november 2012. Ambitionen i denna fallstudie är att slutprodukten är mer analytisk än 

bara deskriptiv.  

3.3 Fallet – Elever antagna till Matematik 1b ht 2012 

Fallet eller analysenheten är det man vill säga något om när undersökningen är klar 

(Merriam, 1994). Studiens ambition är att kunna säga något om matematikstuderande 

på komvux. Fallet är de elever som är antagna till Matematik 1b under höstterminen 

2012. För att kunna ge en helhetsbild ingår en beskrivning av elevernas studiesituation 

och valmöjligheter (kontexten), observation av beteende i form av närvaro på 

undervisningspass och en enkätundersökning. 

Jag har valt att observera gruppen elever som läser Matematik 1b av två anledningar. 

Urvalet representerar den största gruppen av matematikstuderande och det speglar 

elever utan specifikt matematikintresse eftersom Matematik 1b är ett kärnämne. 

3.4 Datainsamling 

Fallet kommer att beskrivas genom triangulering, olika metoder används för att samla 

information. Den ena metodens svaga sidor är den andra metodens starka (Merriam, 

1994). Källorna för information är dokument, observation av deltagande på 

undervisningspass och en enkätstudie om elevernas upplevda behov. Enligt Åsberg 

(2000) kan en metod inte vara kvalitativ, däremot kan man samla kvalitativa data. 

Denna fallstudie har för avsikt att främst samla in kvalitativa data som kompletteras 

med kvantitativ data i form av statistik över närvaro, avbrott och förlängning av 

studieperiod. 

Dokument 

Dokument i form av avtal, riktlinjer och Vuxenutbildningens hemsida kommer att 

beskrivas med avseende på flexibla studieformer under rubriken kommunala 

styrdokument. Vidare kommer interna dokument att gås igenom för att visa hur avtalet 
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tolkats av utbildningsanordnaren, leveransmodellen i teorin. Denna genomgång är till 

för att skapa en bild av intentionerna för undervisningen. 

Dokument kan enligt Merriam (1994) ge undersökningen en empirisk grund 

beträffande den kontext där frågeställningen hör hemma. En nackdel är att de inte är 

skapade för forskning vilket samtidigt är en fördel då de är opåverkade av forskningen 

och har koppling till verkligheten. 

Observation 

För att få ytterligare en bild av hur studiesituationen ser ut kommer valmöjligheterna 

för den aktuella gruppen beskrivas, leveransmodellen i praktiken. Beskrivningen är till 

för att skapa en bild av vilka undervisningsformer som eleverna kan välja bland och 

hur de fungerar. Leveransmodellen i praktiken beskrivs utifrån mitt perspektiv som 

lärare. 

Elevernas observerbara beteende i form av närvaro på undervisningspass kommer att 

dokumenteras för att senare kunna jämföra med vad som framkommer av enkätsvaren. 

Elevernas beteende i form av förlängning av studieperiod och avbrott kommer att 

dokumenteras. 

Statistik i form av närvaro, avbrott, förlängning av studieperiod gäller hela gruppen 

vilket omfattar 37 personer under perioden 13 augusti till 19 november 2012. 

Enkät 

Eleverna besvarar en enkät angående behov av flexibilitet, studievanor och upplevda 

behov av undervisning. Jag har valt att använda mig av en enkät med frågor med 

delvis öppna svar. Valet stod mellan en delvis strukturerad intervju och enkät. Jag 

valde enkät för att det ger ungefär samma möjligheter till svar (Merriam, 1994) och för 

att minimera min egen påverkan på deras svar i en intervjusituation. Av totalt 37 deltar 

13 elever i enkätundersökningen. Enkäten har delats ut till elever som besökt pass vid 

tre olika tillfällen (den 12/11 och 15/11) och lämnats in i efterhand, vid de aktuella 

passen deltog 16 olika elever.  

3.5 Bearbetning och analys av data 

Enligt Merriam (1994) ska insamling av data och analys ha en interaktiv karaktär, det 

är en rekursiv och dynamisk process. Slutprodukten i en fallstudie formas av den 
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information som samlas in och den analys som görs kontinuerligt. Utan ständig analys 

riskerar man att ha information som är oklar eller alltför omfattande för att man ska 

hinna intensivanalysera den. Informationsinsamlingen ska upphöra då källorna tar slut, 

kategorierna börjar bli mättade och vissa regelbundenheter visar sig. Målet för 

analysen är att komma fram till trovärdiga slutsatser och generaliseringar som har sin 

grund i empiriska data. I analysarbetet ska informationsenheter eller kategorier skapas. 

Kategorierna ska spegla syftet, vara uttömmande, ömsesidigt uteslutande, oberoende 

av varandra och kunna härledas ur en klassifikationsprincip. Slutprodukten skall vara 

en komprimering av informationen och kopplas samman till en berättelse som 

besvarar syftet. 

3.6 Tillförlitlighet 

Validitet 

Det finns enligt Merriam (1994) bl.a. tre sätt att stärka validiteten i undersökningen 

som denna studie ska utnyttja. Ett av dem är triangulering då flera informationskällor 

och metoder används. Det andra är deltagarkontroll. Det som studeras är den 

verklighet som människor upplever, om deltagare tillåts kontrollera vilka tolkningar 

som gjorts och ta ställning till om de är trovärdiga. Det tredje är att samla information 

under en längre tidsperiod. 

När sammanställningen av svaren i enkäten är gjorda skall dessa återkopplas till 

eleverna som då kan uttala sig om tolkningen är korrekt. Informationen samlas under 

en termin och beskrivningen görs genom triangulering. 

Reliabilitet 

Merriam (1994) menar att eftersom tillvägagångssättet utvecklas efterhand i en 

kvalitativ studie kan inte begreppet reliabilitet tillämpas på något meningsfullt sätt. En 

upprepning kommer inte att ge samma resultat. Dessutom är flera tolkningar av 

samma information fullt möjlig, resultatet av undersökningen står sig tills ny 

information motsäger den.  

En oetisk forskare kan välja bland tillgängliga data på ett sätt som gör att han kan visa 

vad som helst, detta är en skevhet som påverkar resultatet. Forskaren är det viktigaste 

datainsamlingsinstrumentet, orsak till felkällor kan vara subjektiva uppfattningar hos 

både forskare och deltagare. Det bästa medlet mot skevhet är att vara medveten om 
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hur den påverkar och förvränger det vi hör. Graden av reliabilitet bestäms av 

forskarens ställning i förhållande till den grupp som studeras, användandet av 

triangulering och att kunna beskriva metoden i detalj.  

Generaliseringsmöjligheter 

Fallstudien har begränsade generaliseringsmöjligheter men kan visa på vad som kan 

göras i en liknande situation. Den kan gälla ett specialfall men ändå belysa ett 

generellt problem om det generella liknar det specifika. Man väljer fallstudien som 

metod för att gå på djupet med en bestämd situation, inte för att ta reda på något som 

gäller generellt. 

Antagningen till gymnasiala kurser på komvux följer en prioritetsordning. De som har 

kortast utbildning har företräde. Eftersom det är de elever som nu är antagna och det är 

troligt att denna prioritering kommer att vara gällande även framöver, så kommer 

deltagarna även framöver ha liknande bakgrund som analysenheten. 

För att öka möjligheterna till generalisering måste forskaren ge en detaljerad 

beskrivning av den kontext undersökningen genomfördes i. Beskrivningen måste 

specificera allt som läsaren behöver veta för att förstå resultatet. Läsaren får sedan 

avgöra hur typiskt fallet är och om resultatet är tillämpbart i andra situationer. 

3.7 Etiska överväganden 

I detta fall är jag som forskare även elevernas lärare. Min roll är något problematisk 

eftersom eleverna är i beroende av mig för att få sitt betyg. Jag har medvetet valt att 

inte undersöka något som är beroende av mig som person. Syftet är att i elevernas 

rådande situation ta reda på deras upplevda behov. Det som är positivt med min roll 

som lärare och observatör är jag är mitt i verksamheten och har möjlighet att se 

situationen ur elevernas perspektiv under en längre period. 

Studien avser följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för krav om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Svaren på deltagarnas frågor kommer inte att påverka deras egen studiesituation i 

någon riktning. Det är frivilligt att delta i enkätstudien. Det som framkommer kommer 

i förtroende kommer att behandlas anonymt. Deltagarna är anonyma, inga uppgifter 

om hos vilken utbildningsanordnare eller kommun det gäller. Arbetsgivare har gett sitt 

godkännande till studien men har ingen delaktighet i utformandet. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Dokument 

Ramavtal med kommunen 

Ramavtalet med Vuxenutbildningsförvaltningen i kommunen har titeln ”Med den 

studerande i centrum” och i förordet kan man läsa att all utbildning skall utgå från 

individens behov, förutsättningar och framtidsmål. Man kan i förordet läsa att ”Det 

måste i framtiden vara självklart att en hörnsten i läraryrket är den individuella 

coachningen. Den övervägande delen av lärarnas tid med de studerande avsätts till 

träning för att individerna skall nå sina mål (en mindre del åtgår till objektiv 

bedömning av resultaten). Denna träning måste kunna genomföras både individuellt 

och i grupp, men aldrig i fasta klasser enligt de gamla begreppen där alla alltid övar på 

samma saker.” (Ramavtal Dnr:0194/12, s. 4) I ovanstående formulering finns ett 

dilemma, ur ett sociokulturellt perspektiv kan man fråga sig vad man skall ha gruppen 

till om man inte just övar på samma sak. 

”Vuxenutbildningen ska även skapa stor flexibilitet och variationsrikedom vad det 

gäller val av utbildningens upplägg och förläggning i tid för den enskilde individen. 

Till exempel ska studier erbjudas hela året, olika studietempon vara möjliga liksom 

studier på både dag och kväll.” (Ramavtal Dnr:0194/12, s. 5) och ”Valet av lärform 

görs av den studerande tillsammans med den studerande tillsammans med lärare i 

samband med planering och upprättande av den individuella fördjupade studieplanen” 

(Ramavtal Dnr:0194/12, s. 6). Dessa direktiv om individuellt upplägg ligger i linje 

med riksdagens betoning av det livslånga lärandet som ett individuellt projekt vilket 

beskrivs i rapporten från 2004 (Skolverket, 2004). 

Enligt avtalet så är en individuell fördjupad studieplan ett komplement till lagstadgade 

individuella studieplanen ”som ska bekräfta och illustrera individens 

utbildningsplanering (på kursnivå, mitt tillägg) och möjliggöra en så effektiv 

studiegång för att nå uppsatta mål och säkerställa en korrekt bedömning och 

betygssättning” (Ramavtal Dnr:0194/12, s. 17). Att individualisera på kursnivå har 

inget stöd i styrdokumenten som endast reglerar upprättandet av en individuell 

studieplan på programnivå. Däremot ska undervisningen ”ha formen av bedömning 
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och måluppfyllelse” (Skolverket, 2012a) vilket dokumentet också är tänkt att 

illustrera. 

”Utbildningsanordnaren ansvarar för att inom beställningens ram fördela och använda 

resurserna så att de studerande ges insatser som stämmer överens med målen i den 

individuella studieplanen och de individuella behoven. Detta förutsätter stor flexibilitet 

i organisationen och användande av hela spektrat av lärformer och metoder.” 

(Ramavtal Dnr:0194/12, s. 15) och ”Utbildningsanordnaren ansvarar för att de 

studerande tillförsäkras inflytande över studiernas planering och genomförande. Varje 

studerande ska ha inflytande över val av lärform, innehåll och arbetsformer i 

undervisningen.” (Ramavtal Dnr:0194/12, s. 15) och utbildningsanordnaren ansvarar 

även för att ”den studerande får tillgång till hela spektrat av lärformer och 

kombinationer av dessa” (Ramavtal Dnr:0194/12, s. 17). Här liksom i Skolverkets 

förslag till läroplan Lvux12 (Skolverket, 2012a) ställs krav på att resurser tilldelas för 

att kunna erbjuda flexibla studieformer men ingen beskrivning om hur undervisningen 

ska bedrivas. Det är utbildningsanordnarnas ansvar att den stämmer mot elevens 

förutsättningar och behov.  

I Skolverkets texter talas det om studieform, i kommunens avtal lärform. Om detta är 

samma sak så kan man ifrågasätta om undervisning i så fall är det samma som lärande. 

Oavsett vad man kallar det kan variationen av lärformer och innehåll i praktiken bli 

lika stor som antalet elever. Vinterek (2006) har visat att individualisering i 

grundskolan i praktiken har resulterat i individualisering i tid med resultatet att varje 

elev arbetar enskilt i en lärobok vilket förkastas av aktuell pedagogisk forskning 

(Gustafsson & Mouwitz, 2002). 

Kommunens hemsida 

På Vuxenutbildningsförvaltningens hemsida kan potentiella elever läsa om olika 

lärformer. Här har man konkretiserat vilken undervisning man som elev kan välja bland. 

Det står att man kan välja mellan lärform med individuellt upplägg, lärarledd 

undervisning eller flexibel lärform. Noterbart är att det görs en skillnad mellan lärform 

med individuellt upplägg och lärarledd undervisning. 

Oavsett lärform så skall den studerande alltid ha tillgång till lärare, handledning och 

datorstöd. Man får som studerande också veta att man ingår i en studiegrupp oavsett val 
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av lärform. Vad som avses är oklart eftersom avtalet säger att det inte får finnas fasta 

klasser. 

Tillsammans med sin blivande lärare kommer den studerande att planera vilken eller 

vilka lärformer som ska väljas. I denna planering ska ett samtal föras om studievana och 

behov av stöd. Det presenteras ett motsatsförhållande mellan självständiga studier och 

studier tillsammans med andra och ha dialog med lärare och andra studerande på fasta 

tider.  

Lärarledd undervisning presenteras som en ”lärform på fasta tider som lärare leder”. 

Detta kan vara föreläsning, grupp- och projektarbeten och gemensamma diskussioner. 

Och flexibel lärform är en lärform med färre lärarledda aktiviteter i skolan kompletterat 

med datorstöd. Och om detta alternativ väljs så betyder det mycket självständigt arbete. 

På hemsidan ges en annan bild av undervisning än i avtalet och det gör åtskillnad mellan 

individuellt upplägg/flexibel lärform och lärarledda studier. Hemsidan är den 

information, och inte avtalet, som eleverna läser och skapar sina förväntningar utifrån. 

Eleverna inom en och samma kurs kommer till en utbildningsanordnare vid olika 

tidpunkter och de ska ha möjlighet att planera sin studieperiod själva men kan enligt 

informationen på hemsidan förvänta sig att det finns lärarledd undervisning i grupp på 

fasta tider att tillgå trots att det är troligt att de väljer en unik studieplan. 

Leveransmodellen i teorin 

Ur utbildningsanordnarens interna riktlinjer för upprättande av IFS (Individuell 

fördjupad studieplan) kan man läsa om vilka studieformer som ska erbjudas: 

”Redan vid kursstart väljer den studerande studietakt och lärform i samråd med sin lärare. 

Vilken lärform som passar bäst beror bland annat på personlig lärstil och förutsättningar i 

vardagen (arbete, barn och andra åtaganden). Med lärform avses en viss blandning av 

lärresurser (till exempel mer självständigt arbete med hjälp av digital lärplattform, 

personlig handledning och färre lärarledda träffar eller mindre)”. Dessa riktlinjer ligger i 

linje kommunens information på hemsidan.  

I utbildningsanordnarens nya utbildningskonceptet som presenteras på våren 2012 för 

att implementeras hösten ska en gymnasiekurs delas upp i högst fem delkurser. För 

varje delkurs formuleras en bedömningsuppgift som tillsammans ska täcka ett centralt 

innehåll och uppfylla målen i kursen. Det står att ”varje delkurs fokuserar på en 
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konstruktiv uppgift som ska genomföras och bedömas”. Dessa bedömningsuppgifter 

presenteras på Lärportalen (digital lärplattform som alla elever får tillgång till vid 

kursstart) tillsammans med en rekommenderad arbetsgång. I den rekommenderade 

arbetsgången redogörs vilka förberedelser eleven bör göra och vilka delar i lärobok 

och/eller material på internet som är en bra grund. En gymnasiekurs ska bestå av tre 

till fem bedömningsuppgifter som lämnas in via Lärportalen och kompletteras med en 

avslutande bedömning i form av skriftligt prov, hörförståelse, uppsats eller annat 

beroende på ämne. Lärportalen ska vara navet för lärande och fungera både som stöd i 

lärprocessen och stimulera lärandet för den studerande.  

Detta arbetssätt syftar till att vara flexibelt i tid och rum, eleverna ska äga sin egen 

lärandeprocess och ta eget ansvar för sina studier. 

4.2 Observationer 

Leveransmodellen i praktiken 

Vid start tilldelades tid för de elever, totalt 28 personer, som skulle läsa Matematik 1b 

med start i augusti. De fick schemalagda lektionspass (1,5 h) två dagar i veckan samt 

ett handledningspass (2 h), totalt 5 timmars undervisningstid per vecka. Eleverna hade 

tidigare varit på ett periodplaneringsmöte, före kursstart, där samtliga valt 20 veckors 

studieperiod, de hade möjlighet att välja 5, 10 eller 15 veckor också men det var det 

ingen som gjorde. 

Då samtliga elever skulle starta och sluta samtidigt presenterades en undervisningsplan 

för dem som innehöll beskrivning av innehåll på lektionspass och en plan för delprov 

(bedömningsuppgifter enligt det nya utbildningskonceptet) och avslutande bedömning 

i form av nationellt prov. Eleverna informerades om att de hade möjlighet (och 

skyldighet) att utforma sin egen plan men samtliga sa att den förplanerade fungerade 

bra för dem. Tillsammans gjordes en överenskommelse om att de i förväg skulle 

förbereda sig i läromedlet genom att läsa igenom kommande avsnitt som planerats för 

ett undervisningspass så att vi på lektionstid i grupp inte behövde koncentrera oss på 

teorigenomgång utan fokusera på problemlösning och att utveckla de matematiska 

förmågorna enligt läroplanen (Skolverket, 2011) och att de själva i så stor utsträckning 

som möjligt skulle påverka innehållet på lektionerna genom att välja uppgifter att 

jobba med. 
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Handledningspassen presenterades som ett forum för individuell hjälp med matematik 

men också ett forum för planering och coachning. 

Vid introduktion av kursen gjordes en presentation av centralt innehåll och 

kunskapskraven i kursen och på vilket sätt progression i lärandet skulle presenteras 

och tolkas. Innehållet på Lärportalen visades och vilka länkar till självhjälpssidor på 

nätet såsom matteboken.se m.fl. som fanns upplagt. 

Efter fem veckor, i september, är det ny antagning och 9 elever antas till Matematik 

1b. dessa har också varit på periodplanering och två av dem väljer 20 veckors 

studieperiod, sex väljer 15 veckor och en väljer 10 veckor. De presenteras också ett 

valbart undervisningsupplägg. Eleverna har möjlighet att delta i den undervisning som 

pågår för de som startat i augusti och har dessutom ett extra handledningspass. 

Undervisningstiden på lektionspassen utökas med 0,5 timmar så att de har totalt 8 

timmars undervisning att delta i per vecka. Valet att de skulle delta i en redan 

pågående undervisning motiverades av de i så fall startade med procentbegreppet som 

även ingår i grundskolematematiken och som då kan byggas vidare på. 

Den förplanerade planen som presenteras för dem som startar i september är för dem 

som valt 15 veckors studieperiod och ska avsluta samtidigt som dem som startat i 

augusti. De tre elever som valt andra alternativ ombeds komma på handledning för att 

justera planen till vald studieperiod. De som startade i september fick motsvarande 

information om kursplan, Lärportal och bedömningssystem och information om att 

lektionsförberedelser samt att innehållet på lektionerna var påverkbart. 

Närvaro 

Lektionspassen har i genomsnitt besökts av i genomsnitt 19 elever under perioden 13/8 

till 19/11. 71 % av eleverna kom på varje lektionspass de fem första veckorna och 49 % 

av eleverna kom varje gång på de resterande. Minskningen av andelen som kom varje 

gång beror både på att underlaget ökade med de som startat och att en mindre andel av 

dem inte deltog men också av att de som startade tidigare deltog i mindre utsträckning.  
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Diagrammen visar att av de som startat i augusti så har 64 % av eleverna deltagit på mer 

än hälften av alla pass, i jämförelse med de som startat i september då 55% har deltagit i 

samma utsträckning. Ur ett lärarperspektiv har närvaron varit tillfredställande eftersom 

jag träffat de flesta elever regelbundet under perioden. Med några av de elever som startat 

i september har ingen personlig kontakt etablerats p.g.a. liten närvaro. De elever som har 

högst närvaro på lektionspass är också de som deltar på handledning samt har frågor på 

sådant som de jobbat med hemma. 

Den förplanerade undervisningen väljs framför deltagande på oplanerade 

undervisningspass.  

 

Närvaro på lektionspass under perioden 13/8-19/11 för de elever som startat 
i augusti 

4% av eleverna har varit 
närvarande 0-25% av passen 
32% av eleverna har varit 
närvarande 26-50% av passen 
25% av eleverna har varit 
närvarande 51-75% av passen 
39% av eleverna har varit 
närvarande 76-100% av passen 

Närvaro på lektionspass under perioden 20/9-19/11 för de elever som startat i 
september 

33% av eleverna har varit 
närvarande 0-25% av passen 
11% av eleverna har varit 
närvarande 26-50% av passen 
22% av eleverna har varit 
närvarande 51-75% av passen 
33% av eleverna har varit 
närvarande 76-100% av passen 

Närvaro på handledningspass under perioden 20/9-19/11 för de elever som 
startat i september 

89% av eleverna har varit 
närvarande 0-25% av passen 
11% av eleverna har varit 
närvarande 26-50% av passen 
0% av eleverna har varit 
närvarande 51-75% av passen 
0% av eleverna har varit 
närvarande 76-100% av passen 
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Handledningspassen har inte utnyttjats i någon stor utsträckning. 76% av alla elever har 

aldrig deltagit på ett handledningspass under perioden. Som mest har 11% av eleverna 

deltagit på som mest hälften av de erbjudna passen. Dessa pass har schemalagts i 

anslutning till ett av lektionspasset, så en stor andel av eleverna har varit på plats på 

förmiddagen men valt att inte delta på eftermiddagen. 

Att handledningspassen inte utnyttjas i lika stor utsträckning som lektionspassen är något 

som återkommer varje termin. De elever som ändå besöker dessa pass är de som är aktiva 

i sina studier och vill ha hjälp med specifika matteproblem alternativt sitta en stund och 

jobba för sig själva med vetskapen att en lärare finns till hands för att besvara frågor. En 

mycket liten del av handledningstiden går åt till planering och coachning av studierna. 

För de som startade i september rekommenderades särskilt att delta på handledningspass 

för att få undervisning om de delar som inte planerats för dem på lektionspass, men ingen 

av dem kom på dessa av den anledningen. 

Avbrott och förlängning av studieperiod 

Det är stor skillnad mellan de olika starterna med avseende på andel avbrott. 

Riksgenomsnittet för andel avbrott i kommunal vuxenutbildning år 2010 för Matematik A 

är 31,7 % (Skolverket, 2011b). Av de som startat i augusti har 25 % avbrutit sina studier 

under perioden 13/8-19/11 i jämförelse med de som startat i september där 56 % har 

avbrutit. 

Andel som förlängt studieperiod start i augusti under perioden 13/8-19/11 är 11% och 0 

% för de som startat i september. Riksgenomsnittet för år 2010 är 7,2% som förlängt sin 

studieperiod till nästa kalenderår (Skolverket, 2011b). Skolverket påpekar i sin rapport 

från oktober 2012 (Skolverket, 2012b) att många läser i en allt för hög takt vilket borde få 

konsekvensen att en högre andel av eleverna borde förlänga sin studieperiod om detta är 

Närvaro på handledningspass under perioden 13/8-19/11 för de elever som 
startat i augusti  

96% av eleverna har varit 
närvarande 0-25% av passen 
4% av eleverna har varit 
närvarande 26-50% av passen 
0% av eleverna har varit 
närvarande 51-75% av passen 
0% av eleverna har varit 
närvarande 76-100% av passen 
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möjligt. Att förlänga sin studieperiod får ekonomiska konsekvenser för dem som har 

studiemedel från CSN och kan vara en orsak till att så få ser detta som ett alternativ. 

4.3 Enkätsvar 

Studiebakgrund 

Av de elever som deltog i enkätundersökningen varierar antal år i tidigare skola mellan 1 

och 12 år med både median och typvärde 11 år. 80 % av eleverna har 11 år eller kortare 

skolbakgrund. I jämförelse med statistik på riksnivå från år 2010 så har 41,1 % av 

eleverna som läser gymnasiala kurser inom kommunalvuxenutbildning kortare utbildning 

än tvåårigt gymnasium och 41, 3 % hade gymnasieutbildning längre än två år 

(Skolverket, 2011b). Eleverna som nu är antagna har kortare utbildningsbakgrund än 

genomsnittet år 2010, vilket ligger i linje med information från Vuxenutbildningen om att 

endast de som har högst prioritet nu blir antagna av ekonomiska skäl. 

På frågan om hur många år sedan man läst matematik senast varierar svaren mellan 0 och 

25 år med median 7 år. För över hälften är det alltså 7 år eller längre sedan man läst 

matematik och man kan då anta att förkunskaperna inte är tillräckliga, som Skolverket 

påpekat i sin rapport (Skolverket, 2012b) är en av anledningarna till låg måluppfyllelse.  

Ungefär hälften ansåg att deras förkunskaper inte var tillräckliga och samma andel 

skulle antagit ett erbjudande om att delta i en studiemedelsgrundande repetitionskurs. 

Målet med studierna är att komplettera till ett slutbetyg alternativt få behörighet till högre 

studier. På frågan om de träffat en studievägledare i samband med att ansökan så svarade 

ungefär hälften att de hade det och den information de fått handlade i huvudsak om poäng 

och information om vidare studier. Endast en av dessa svarade att de hade pratat om 

studieupplägg. Att studievägledare inte utnyttjas har också påpekats av Skolverket som 

anser att kommunerna bättre skulle utnyttja studievägledningen för att inte eleverna ska 

hamna i en studiesituation som inte passar deras behov (Skolverket, 2012b). 

Behov av flexibilitet 

Flexibilitet i tid eftersträvas av 23 % som har behov att kombinera arbete och studier. 

Behov av att undervisningen erbjuds på olika tider på dagen har 38 % och motivet i de 

fallen är för att det krockar med andra lektioner som de vill gå på. 
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Om behovet av flexibilitet i studietakt säger 15 % av eleverna svarar att de har behov 

att planera kursupplägget själv. Ett motiv är att det kan vara nödvändigt att få in sina 

poäng snabbare och ett annat för att dagistiderna inte passar. 

8 % svarar att de har behov av att starta och avsluta utbildning när som helst under 

året, motivet är att ”det är olika datum för olika studier” vilket kan tolkas som att det 

är de administrativa reglerna och inte det personliga behovet som är motivet. 

23 % har behov av att läsa en kurs i snabb takt. Motiven som anges är att man vill bli 

färdiga så snabbt som möjligt för att kunna börja på universitetet, att annat är att om 

man inte klarar sig första gången man läser en kurs så kan man ta en snabbkurs och ett 

tredje menar att vissa kurser är enkla och då behöver man inte läsa långsamt. 

8 % har behov av att läsa på distans vilket är ett behov av flexibilitet av plats för 

studierna. På frågan om det finns behov av att kunna välja mellan olika 

utbildningsanordnare så svarar 30 % att de har det. 

Av de som bevarat enkäten har en liten andel behov av flexibilitet. En förklaring till 

resultatet kan vara att den delades ut på lektionspass och de som var där inte haft några 

hinder att delta. Närvarorapporten visar dock att majoriteten av eleverna deltog 

regelbundet på dessa pass och de som besvarat enkäten är då representativa för 

gruppen som helhet.  

Behov av undervisning 

På en allmän fråga om vad som anses viktigt för att lära matematik svarar en att man 

har behov av matematikord och att en lärare förklarar en mattefråga på olika sätt med 

ett anpassat språk för elever med svenska som andraspråk. Detta kan ses som ett 

uttryck för behov av att få hjälp med det som Riesbeck (2008) kallar att översätta från 

en vardaglig kommunikation till formellt matematikspråk. 

77 % har rangordnat lektionspassen, alltså gruppundervisningen, som den viktigaste 

undervisningsformen. Motiveringarna till detta är att man inte behöver så mycket 

handledning eftersom all nödvändig information fås på lektionstid, att studera 

matematik i grupp är mycket bra, för att man lär bäst med lärarledda lektioner, för att 

få möjlighet att se hur man ska ställa upp tal m.m., för att man behöver en bra lärare 

som kan hjälpa på ett bra sätt för att förstå bättre och att handledning är till för att lösa 

vissa svåra uppgifter, för att man förstår vad läraren berättar om matematikbegrepp, 
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för att det är på lektionspass som läraren förklarar mest samt att lektioner och 

handledning egentligen är lika viktiga för att få det att fungera. I kommentarerna finns 

hänvisning till att man behöver läraren för att förstå och lära om matematikbegrepp, 

Gustafsson och Mouwitz (2002) pekar också på vikten av att presentera ämnets stora 

idéer och undervisa om matematik. Och även vikten av att få reda på hur man ska 

ställa upp tal vilket återigen handlar om kommunikationens roll för lärandet. 

92 % av de tillfrågade har deltagit på lektionspass och av dem som uttalar sig om 

hjälpen som erbjuds på dessa så är 89 % positiva och anser att det är bra men att det 

behövs fler lektioner. 46 % av de tillfrågade besvarar frågan om deras förväntningar av 

undervisningen och 66 % av dem svarar att de förväntade sig klassundervisning i 

grupp. En hade inte förväntat sig att det var så ”mycket att räkna till varje gång” och 

en annan hade förväntat sig ”en bra genomgång av grunderna och inte bara 

problemlösning” på lektionspassen. 

8 % har handledning som viktigaste undervisningsform och detta motiveras av behov 

av undervisning direkt med läraren. 54 % av de tillfrågade har någon gång deltagit på 

handledning. Om hjälpen som erbjuds där är 83 % positiva och resten direkt missnöjd 

eftersom man inte fått den hjälp som man förväntat sig. Av dem som aldrig deltagit 

förklaras detta med det tidskrockar med andra lektioner eller för att tiden inte passar 

p.g.a. dagishämtning m.m. 

8 % har IT-stöd som viktigaste undervisningsform. Motiv till detta är att man tycker 

att det blir lätt efter sådan hjälp. Andra kommentarer till IT-stödet är det är bra 

information, att man inte förstår hjälpen där och att det inte ger så mycket då man vill 

ha kontakt med en lärare. 

På frågan om hur många timmar man studerar matematik per vecka anges mellan två 

och femton timmar. Mer än hälften anger att man studerar fyra timmar eller mindre 

per vecka, en hundrapoängskurs motsvarar en fjärdedels heltidsstudier och skulle 

kunna motivera 10 timmar av en ”studiearbetsvecka”. 
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5 Diskussion 

5.1 Slutsats 

Syftet med studien har varit att ta reda på om eleverna upplever att det finns ett behov 

av flexibla studieformer och hur deras behov i så fall ser ut. Frågeställningarna som 

skulle uppfylla detta syfte var att ta reda på vilken studiebakgrund eleverna har, vilket 

behov och orsaker till behov av flexibilitet de har och vilket behov av undervisning de 

upplever att de har. 

Studiebakgrund 

De som prioriteras att läsa på komvux nu är korttidsutbildade och många saknar även 

studievana eftersom det är länge sedan de studerade sist. I kommunens styrdokument och 

interna styrdokument förutsätts att eleverna redan har erfarenhet och kunskap om sina 

behov eftersom de själva ska planera sin studieperiod utifrån dessa. 

När man pratar om ”individens behov, förutsättningar och framtidsmål” (Ramavtal 

Dnr:0194/12) så verkar det i praktiken landa i elevens praktiska eller tidsmässiga behov 

mot ett visst mål. Det finns inget forum, varken på Vuxenutbildningsförvaltningen eller 

hos utbildningsanordnare, där man tar reda på individens reella förutsättningar och behov 

för att lära. Om inte detta tillkommer inom ramen för planering av en elevs studier 

kommer endast de ytliga aspekterna av elevens behov att avhandlas även i framtiden. 

Utan en validering av elevens förkunskaper har varken eleven eller läraren tillräckligt 

med information för att kunna göra välgrundade val om behov av lärformer. Detta är 

också något som Skolverket har påpekat i sin rapport från 2012 (Skolverket, 2012b). 

Behov av flexibilitet 

Av de tillfrågade hade få behov av flexibilitet i tid och rum, den flexibilitet som ändå 

efterfrågades berodde på i huvudsak på administrativa regler för antagning och 

schemakrockar vilket då inte har med elevens egen situation att göra. Närvarostatistiken 

visar också att majoriteten av eleverna inte haft praktiska hinder att delta i den erbjudna 

undervisningen.  

Av de som har behov av flexibla kursstarter, alltså de som startat i september, visar 

studien att de har högre andel avbrott och deltar i undervisningen i mindre 

utsträckning än de som startat i augusti trots att de har möjlighet att delta två timmar 

mer per vecka.  
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Behov av undervisning 

Eleverna har angett att de har behov av lärarledd undervisning bl.a. för att förstå 

sammanhangen i matematiken, se hur man kommunicerar skriftligt och få 

matematikord förklarade. De har rangordnat lärarledd undervisning i grupp, där alla 

övat på samma sak, som den viktigaste undervisningsformen. De pass där de haft 

möjlighet att undervisas precis där de själva är i förhållande till sin individuella plan 

har av majoriteten inte utnyttjats. 

Förplanerad undervisning har uppenbara brister ur ett individualiseringsperspektiv 

men den är pådrivande och en av lärarens roller är att driva på och gå vidare i 

lärprocessen. Vad händer om en komvuxelev med 20 veckors studieperiod alltid ska 

undervisas där den är? Hur långt är det meningsfullt att individualisera? Att genomföra 

undervisning i grupp där alla övar på samma sak är inte likställt med att möjligheterna 

att individualisera uteblir, i form av gemensam diskussion kan individuella perspektiv 

lyftas och utredas. Utan gruppen att kommunicera med uteblir möjligheten för 

eleverna att vidga perspektivet från läromedlets presentation och sin egen 

förförståelse. Gustafsson och Mouwitz (2002) menar det finns en undervisningskultur 

som upprätthålls av alla inblandade parter och som gör att nya kursplaner har svårt att 

få genomslag i den dagliga verksamheten. Om elever och lärare inte får tillfälle till 

meningsfull kommunikation så kommer synen som eleverna har med sig om 

skolmatematik att behållas. 

Närvarostatistik visar att handledningspassen, där det finns obegränsad möjlighet att 

utgå från individens behov, inte utnyttjas. Eleverna går på de pass där de vet vad som 

ska avhandlas. Detta beteende står mot synen på eleven som den som styr sitt eget 

lärande. Tidigare undersökningar av vuxenstuderande visar att de utnyttjar sitt 

inflytande av undervisningen till att bestämma att läraren ska bestämma (Skolverket, 

2004 och Eriksson m.fl., 2009). Av de som besvarat enkäten lade mer än hälften av 

dessa ned fyra timmar eller mindre på sina matematikstudier vilket också kan ses som 

ett tecken på att elever har svårigheter med att styra sitt eget lärande. Att deltagandet 

på handledning är lågt kan bero på att dessa pass förutsätter egen aktivitet, det är 

lättare att komma oförberedd till en lektion där läraren och andra elever står för 

aktiviteten. 
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5.2 Didaktiska implikationer 

Redan 1995 kommer man fram till att elever inom kommunal vuxenutbildning läser 

kurser i för högt tempo p.g.a. regler för att erhålla fullt studiestöd (Skolverket, 2004). 

Detta återkommer i rapporten från 2012 tillsammans med slutsatsen att utbildningen inte 

är anpassad för den elevgrupp som finns i vuxenutbildningen (Skolverket, 2012b). De 

förespråkar ett bättre utnyttjande av studievägledningen i kommunerna och att man 

erbjuder studiemedelsberättigande orienteringskurser för elever med dåliga förkunskaper. 

De elever som kommer på periodplanering till en utbildningsanordnare borde genomgå 

en förkunskapstest för att på rätt grunder välja studieform och studieperiod. Då 

utbildningsanordnaren upptäcker att en elev har dåliga förkunskaper bör man direkt 

kunna erbjuda att antas till en studiemedelsberättigande orienteringskurs. 

Vad som formar undervisningen i klassrummet bestäms till stor del av rumsliga och 

tidsmässiga villkor, något som i sin tur bestäms av administrativa och politiska beslut 

(Eriksson m.fl., 2009). Gustafsson och Mouwitz frågar sig redan 2002 om det som 

krävs för lärande går att uppnå i praktiken om alla ska ha en individuell plan vad gäller 

tid plats och tempo. Flexibilitet fokuserar på individualisering i tid vilket kolliderar 

med individualisering för lärande om man är av uppfattningen att vi lär bäst 

tillsammans. 

Fokus måste därför flyttas från hur man praktiskt kan delta i undervisning i matematik 

till vad som krävs för att delta i lärande av matematik. De praktiska behoven får inte 

prioriteras framför behoven för att lära, om en studerande inte kan komma till skolan 

och delta i gruppundervisning så skulle vuxenutbildning och utbildningsanordnare 

kunna skjuta upp antagningen tills det finns möjlighet att delta i gruppundervisning 

eller rekommendera att ändra ett kolliderande arbetsschema till förmån för studierna. 

Har man inlärningssvårigheter är det kanske inte möjligt att kombinera studier och 

heltidsarbete, läsa in en kurs i ett snabbt tempo o.s.v. oavsett hur utbildningen 

organiseras. 

Kombinationen längre föreläsningspass och hemarbete efter en fastlagd planering är 

populärt bland eleverna. Studien har visat att lektionspassen är den undervisningsform 

som eleverna helst deltar i. Den visar också att för flertalet så är detta också det enda 

studerande de gör då en majoritet spenderade högst fyra timmar i veckan på sina 

matematikstudier, vilket inte var avsikten. Ett fåtal elever kombinerade deltagande på 
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lektionspass, hemarbete och deltagande på handledningspass, dessa elever uttryckte i sina 

enkätsvar att detta var ett bra sätt att studera och de lärde sig mycket. 

Det är kombinationen av deltagande i en social process (lektions- och 

handledningspasset) och det egna arbetet som ger studieframgång och utvecklar 

förståelse och förmågor. Sen jag startade 2005 har matematiklärarna på mitt 

utbildningsföretag rekommenderat eleverna denna studiestrategi och precis som studien 

visat, erfarit att handledningspassen inte utnyttjas i önskvärd utsträckning. Att erbjuda 

fler föreläsningstimmar är antagligen inte svar på problemet, det finns många 

matematiklärare som vittnar om att trots att de förfinat sin föreläsningsteknik så lär sig 

eleverna inte mer.  

För att få fler att arbeta mer aktivt med matematikstudierna tror jag att det är nödvändigt 

att organisera och genomföra hela veckans studiearbete på skolan. Introduktion av 

begrepp, metoder, matematiskt språk och problemlösning i grupp varvas med arbete i 

mindre grupper efter ett förplanerat schema. Arbetssättet ger möjlighet till styrning och är 

pådrivande samtidigt som undervisningen kan individualiseras. Eleverna får möjlighet att 

arbeta tillsammans i längre pass med gruppkommunikation och lärarstöd. Ett arbetssätt 

där teori och praktik varvas ger möjlighet för eleverna att socialiseras mot att erövra det 

matematiska språket som är grunden för att utvecklas mot att kommunicera och hantera 

mer formell matematik. 

5.3 Metodkritik och ytterligare forskning 

Av de 37 elever som ingick i studien deltog endast 13 i enkätundersökningen, detta är en 

svaghet för resultatet. En annan svaghet är att jag som forskare också är de studerandes 

lärare. Eftersom jag har denna roll valde jag att genomföra en enkätundersökning framför 

intervjuer vilket annars hade varit att föredra. För att få klart arbetet i tid var det inte 

möjligt att ta med elevernas resultat i form av kursbetyg vilket hade varit intressant att 

jämföra med statistik om deltagande på undervisningspassen. 

I ytterligare forskning skulle jag vilja studera nya elevers resultat på förkunskapstest, 

jämföra alternativa arbetssätt och sedan utvärdera deltagande och resultat i form av 

kursbetyg. 
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Bilaga: Sammanställning av enkätfrågor och svar 
 

Bakgrund 

Tidigare studier, antal år totalt: 

10, 12, 11, 11, 11, 9, 3, -, 11, 11, 1, -, - 

Hur många år sen läste du matematik: 

20, 7, 0, 12, 0, 1, 22, 12, 1, 1, 8, 2, 25 

Totalt antal poäng denna termin: 

400, 350, 400, 250, 382, 300, 100, 100, 300, 200, 300, 300, 100 

Mål med studierna: 

Komplettering till slutbetyg: 1, 1, 1, 1, 1 

Allmänbehörighet för högre studier: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 

Studievägledning: 

Nej: 6 svar 

Info om komplettering av tidigare betyg. 

Allt jag behövde. 

Information om vad jag skulle läsa och hur jag kan plugga. 

Om jag vill ansöka till Ma 2b och studera vidare. 

Information om poäng 

Jag fick veta att alla kurser börjar i januari 2013 

Information om vidare studier 

Behov av flexibilitet: 

Behov av att själv planera kursupplägget? 

Nej: 9 svar 

Om ja, varför?: 

Bra, eftersom det kanske måste gå att få in sina poäng snabbare. 

Min sons dagis krånglar, då han har lätt utvecklingsstörning och har inte alltid personal 

tillgänglig. 
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Jag har pratat med studievägledare om planering av nästa termin. 

Det var inte bara matten jag hade andra ämnen också men jag blev antagen i några. Mattten 

var en av dem som jag blev antagen. 

Behov av att kombinera arbete och studier? 

Nej: 10 svar 

Ja: 3 svar 

Har du behov av att läsa på distans: 

Nej:12 

Om ja, varför: 

Ibland, när mitt barn är hemma. 

Har du behov av att undervisning bedrivs olika tider på dagen? 

Nej: 8 svar 

Om ja, varför? 

Underlätta mitt liv enormt. 

Så att det inte krockar med andra kurser på annan vuxenutbildning. 

För att ha lugn och slippa stressa. 

För att det inte ska bråka med andra ämnen som jag har. 

Ibland krockar ämnena, man vill gärna gå på lektionerna. 

Har du behov av starta utbildning när som helst under året? 

Nej:12 svar 

Om ja, varför: 

Eftersom det är olika datum för olika typer av studier. 

Har du behov att läsa en kurs i snabb takt? 

Nej: 10 svar 

Om ja, varför?: 

Jag vill vara klar så snabbt som möjligt och börja på universitetet. 

För att om jag inte klarar mig denna termin så kan jag ta en snabbkurs. 



36 

 

För att jag tycker att vissa kurser är mycket enkla och det behövs inte att läsa långsamt. 

Har du behov av att kunna välja mellan olika utbildningsanordnare? 

Ja: 4 svar 

Nej: 9 svar 

Behov av undervisning 

Vilken slags undervisning förväntade du dig innan du startade? 

Ungefär så som den är. Kanske att det är lite för mycket att räkna till varje gång. 

En bra genomgång av grunderna och inte bara problemlösning. 

Jag tänkte läsa matte i grupp. 

Klassundervisning (i grupp). 

Jag hade stor förväntning på kursen men det var tvärtom för att om jag kunde allt så skulle jag 

inte läsa. 

Föreläsningar i grupp. 

7 har valt att inte besvara frågan 

Anser du att dina förkunskaper inför kursen var tillräckliga? 

Ja: 6 svar 

Nej: 7 svar 

Hade du läst en repetitionskurs (med studiemedel) om du blivit erbjuden en sådan: 

Ja: 6 svar 

Nej: 7 svar 

Vilket behov av undervisning har du när du studerar matematik? 

Jag tycker jag får inte tillräckligt stöd från lärare och hennes undervisning. 

Det fungerar väldigt bra med handledning i kombination med lektioner. För mycket att 

läsa/räkna mellan lektionerna. 

Förklara tydligt som jag behöver. 

Har större behov av personlig undervisning. 

För att jag förstår när min lärare förklarar och lärare förklarar en mattefråga på olika sätt så att 

eleverna förstår frågan. Dessutom förklarar lärare med ett anpassat språk för det finns som 

inte kan bra svenska eller flytande svenska. 
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Jag upplever att man behöver mer tid samt mer lektioner för att bättre utvecklas inför matte. 

Att man har möjlighet att gå på studiepass. 

Jag behöver ibland matematikbokord. 

5 har valt att inte besvara frågan. 

Rangordna undervisningsformerna: 

Lektionspass  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 

Handledning  3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 1, -, 3, 2 

IT-stöd  2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, -, 1, 3 

Motivering av lektioner som 1:a val: 

För att jag behöver inte så mycket att ha handledning eftersom alla informationen får jag 

under lektion. 

Att studera matematik i grupp är mycket bra. 

Inget. 

Jag lär mig bäst med lärarledda lektioner. 

Lektion får jag mycket information. 

Att man får möjlighet att se hur man skall ställa upp mm. 

För det första tycker att man behöver en bra lärare som kan hjälpa oss ett bra sätt för att förstå 

bättre. För det andra tycker jag att man har handledning för att lösa vissa svåra uppgifter. 

Eftersom jag förstår vad min lärare berättar om matematikbegrepp och med att långsam 

förklara så att vi alla elever förstår pga att det finns elever som inte förstår språket bra. 

För att på lektionspass förklarar lärare mest. 

Egentligen vill jag sätta 1 på både lektionspass och handledning, lika viktiga för att få det att 

fungera. 

Motivering av handledning som 1:a-val: 

Behöver mer undervisning direkt med läraren. En och en. 

Motivering av IT-stöd som 1:a-val: 

För att jag lätt efter hjälp från IT-stöd. 

Har du deltagit på lektionspass? 

Ja: 12 svar 
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Hur hjälpen uppfattas på lektionspass: 

Det är bra för mig. Jag fick begrepp om matte. 

Sådär. 

Jag förstår när lärare klargör på lektionerna men jag behöver läsa mycket. 

Jättebra. 

Jättebra! 

Jag uppfattar att det är ganska bra men jag anser att det inte är tillräckligt för att vi inte har så 

många lektioner. 

För jag tycker att vara lektion för att få mer matematiska begrepp och öva mig på matte. 

Man får en övergripande undervisning, inte mycket detaljer. 

Det är bra för mig, lärare förklarar de uppgifter som jag förstår inte. 

Nej: 1 svar 

Varför: 

Har mitt barn hemma oftare än jag velat för familjens bästa. 

Har du deltagit på handledningspass? 

Ja: 7 

Hur hjälpen uppfattas på handledningspass: 

En gång och den var sista gången för mig för att jag tyckte att jag har inte fått den hjälpen 

som jag väntade på och jag var onöjd. 

Det är bra att lösa problemet 

Bra när jag går till det. 

Mycket bra. 

Jag tycker att det är bra. 

För att klara mig ännu bättre och få bättre betyg. Det verkar ha varit bättre då jag fått hjälp av 

läraren. 

Nej: 6 

Varför: 

Krockar med mina andra lektioner. 
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För att jag har andra lektioner. 

För att jag inte kan stanna i skolan på eftermiddagarna. 

Har inte haft tid, krockar med annat. 

På den tiden måste jag hämta barn på dagis. 

Har du utnyttjat IT-stödet på Lärportalen? 

Ja: 9 svar 

Men inte så mycket för vi får all information i skolan. 

Bra! 

Jag tycker att jag har fått hjälp som jag behövde. 

Det är bra att få information. 

Det är en bra sätt och man får hjälp där. 

Jag förstår inte denna hjälp. 

Inte så bra. 

Nej: 4 svar 

Varför: 

Känner inte att det ger mig så mycket, vill gärna ha ”fysisk” kontakt med en lärare. 

Ingen aning. 

Hur många timmar per vecka studerar du matematik? 

6, 4, 4, 8, 3, 2, 4, 15, 5, 10, 4, 10, 4 


