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SAMMANFATTNING /ABSTRAKT 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka lärares undervisning och bemötande av 
vuxenstuderande. En av frågorna gällde eventuella skillnader i undervisning och 
upplevd yrkesroll vid jämförelse av vuxenutbildningen med grundskolan. Vidare 
var vi intresserade av att veta ålderns och motivationens betydelse för studierna 
och om läraren kan påverka motivationen. Resultaten från studien visar att när 
vuxna återupptar studier efter ett avbrott bör läraren möta personen där han/hon 
är. Förkunskaper i ämnet, attityder och villkor för när deltagaren kan studera tar 
läraren reda på genom samtal eller diagnoser. Inledningsvis handlar 
vuxenundervisning om att stärka den lärandes självförtroende. Undervisning av 
barn/ungdomar kontra vuxna skiljer sig på så vis att yngre måste socialiseras, 
fostras medan vuxna behöver mer individanpassad undervisning där tidigare 
kunskaper är utgångspunkt. Motivationen att studera är högre hos vuxna som 
oftare, genom arbetslivserfarenheten, vet vilka kunskaper som saknas; de har mål 
för sina studier. Läraren kan påverka motivationen positivt genom att bedriva en 
stimulerande och uppmuntrande undervisning.  
 
Nyckelord: Grundläggande vuxenutbildning, andragogik, livslångt lärande 
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1 INLEDNING 

Vi är två distansstuderande, blivande gymnasielärare inom matematik och 

naturvetenskap, som under den verksamhetsförlagda utbildningen kom i kontakt 

med vuxna som läser matematik på den grundläggande vuxenutbildningen. Under 

denna korta tid väcktes intresset för att söka förstå hur läraren bemästrar sin 

uppgift att undervisa, och om det är skillnad på att undervisa vuxna i matematik 

på grundskolenivå i jämförelse med grundskoleelever. Vi blev också intresserade 

av att veta hur lärare bemöter de vuxenstuderande i undervisningen utan att den 

studerande ska känna sig kränkt när nivån i ämnet är låg och förklaringarna måste 

bli mycket grundläggande. En annan sak som är intressant att veta är om lärarna 

tar till vara de erfarenheter som de studerande har med sig och som det också står 

om i 1994 års läroplan (Utbildningsdepartementet 1994):  

 

”…med elevernas tidigare utbildning och livserfarenhet som utgångspunkt, 

fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som grund för yrkesverksamhet 

och fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet.” (s.3) 

 

Naturligt nog ger dessa tankar upphov till frågor på hur läraren hanterar detta 

förhållande och hur läraren kan påverka de studerandes motivation till att studera i 

allmänhet, och till matematikämnet i synnerhet. Vår förhoppning är att uppsatsen 

ska vara till nytta för alla lärare som undervisar elever i allmänhet men också för 

organisatörer eller forskare som vill utvärdera vuxenutbildning i progressivt syfte. 

1.1 Begreppsanvändning 

Undervisare/lärare är personer som har direkta ansvaret för lärsituationerna. 

Deltagare/studerande är de som undervisare/lärare iscensätter situationer för – 

situationer som ska leda till lärande och utveckling (Hård af Segerstad et al 1996). 

Vi har valt att skilja på begreppen elev och vuxenstuderande där vi med den förra 

syftar till barn och ungdomar i grundskolan.  

Andragogik – ett begrepp som innebär hur vuxna bör undervisas (Lumsden Wass 

2004). 
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2 SYFTE  

Syftet med examensarbetet är att undersöka lärares sätt att undervisa 

vuxenstuderande på grundskolenivå samt få en inblick i hur tanken om det 

livslånga lärandet införlivats i utbildning.  Vi vill undersöka det didaktiska 

upplägget som lärare använder och jämföra detta mot den allmändidaktik som 

litteraturen förespråkar. De övergripande frågeställningar som vi hoppas kunna 

besvara genom arbetet är följande: 

 

• Upplever läraren skillnader i sin yrkesroll och undervisning då de jämför 

grundläggande vuxenutbildning med grundskolan? 

• Uppfattar läraren att andra krav på yrkeskompetensen tillkommit under det 

senaste decenniet och vilka är i så fall dessa krav?    

• Hur bemöter läraren vuxna som börjar studera? 

• Vilken betydelse har ålder och motivation för de vuxenstuderande?  

• Vilka är orsakerna till dålig respektive bra motivation och hur kan läraren 

påverka den hos deltagarna? 

 

3 BAKGRUND 

Folkbildning är det första begreppet som används för att definiera 

vuxenutbildning. Folkbildningen har spelat stor roll för vuxenutbildningen. År 

1845 startades ”bildningscirklar” i Stockholm. Drygt 20 år senare öppnades första 

folkhögskolan. År 1967 föreslogs inrättande av kommunal vuxenutbildning 

(vuxenutbildningsreform genomfördes). Syftena var att överbrygga 

utbildningsklyftan mellan äldre och yngre generationer, att ge möjlighet till att 

ändra utbildningsriktning och justera eventuella tidigare ”felval”, att möjliggöra 

aktivt deltagande i kulturliv för den enskilde samt att förse arbetsmarknaden med 

väl utbildad arbetskraft. Studierna skulle i första hand bedrivas vid sidan av 

arbetet (Lumsden Wass 2004).  

3.1 Livslångt lärande 

Begreppet livslångt lärande introducerades av UNESCO i slutet av 1960-talet och 

fick ganska stor uppmärksamhet, men försvann sedan från policydebatten om 

vuxenutbildning. Under 1970-tal börjar vuxenpedagogisk forskning ta form 
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(Lumsden Wass 2004). I slutet av 1980-talet återkom livslångt lärande fast i en ny 

kontext och i en annan form. Det är stora skillnader i innebörden av detta begrepp 

beroende på vilken period som det refereras till, och man brukar tala om första 

och andra generationen av livslångt lärande (Rubenson 1996). Efter 1972 års 

Faure-rapport Learning to be (ibid) koncentrerade UNESCO:s utbildningsinstitut 

sin policyforskning på livslång utbildning, som snart kom att benämnas livslångt 

lärande. Detta begrepp grundas på tre viktiga principer (ibid). Den första gäller 

principen om lärande under hela livstiden, och den andra gäller principen om det 

livsvida lärande, det vill säga att lärande sker i många sammanhang även utanför 

det formella utbildningssystemet. Den tredje principen säger att det livslånga och 

livsvida lärandet är beroende av att individen har de kännetecken som är 

nödvändiga för utvecklingen (Rubenson 1996). 

 

Begreppet livslångt lärande slog igenom på grund av dess löfte att svara mot nya 

utmaningar orsakade av snabba och oväntade förändringar i samhället (Rubenson 

1996). Dessa förändringar diskuterades utifrån alla kretsar av politiskt, kulturellt, 

socialt och ekonomiskt liv. På humanistisk grund skulle det livslånga lärandet ge 

ett bättre samhälle och en högre livskvalitet, som skulle tillåta människor att starta 

och styra förändringar. Parollerna var att folk kunde utveckla sin egen 

personlighet och förverkliga sig själva istället för att bli förändrade. Genom ökad 

självkänsla och självstyrt lärande förväntades människor arbeta för att uppnå 

centrala demokratiska och humanistiska mål (ibid).  

 

Men den första generationen av livslångt lärande rann ut i sanden eftersom det var 

tomt på innehåll – begreppet blev idealistiskt och användningen för allmän, och 

ersattes på 1980-talet av en version som kantades av ett nytt politisk-ekonomiskt 

tänkande som skulle lösa ekonomiska och sociala problem i den industrialiserade 

världen, exempelvis ekonomins behov av kvalificerad arbetskraft med nödvändig 

skicklighet och kompetens. Det motsägelsefulla var också att begreppet livslångt 

lärande kom att bytas ut mot vuxenutbildning som ett sätt att främja detta 

(Rubenson 1996). Under de senaste decennierna har begreppet livslångt lärande 

använts flitigt i diskussionen om utbildning och lärande. Tanken utmanar 

grundläggande strukturer både i utbildningssystemet och i lärandet i arbetslivet 

(Larsson 1996). Begreppet synliggör förenade drag i hur kunskap och lärande kan 
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betraktas. Tre gemensamma drag är, enligt Ellström et al (1996), för det första att 

det vardagliga sammanhang där människor lär och arbetar måste 

uppmärksammas, och för det andra är vardagslärande som bygger på erfarenheter 

inte tillräckligt för utveckling och ny kunskap. Vidare menar Ellström et al (1996) 

att det krävs distans och reflektion av det vardagliga lärandet för att det ska kunna 

utvecklas. Det behövs också mer planlagda insatser i form av utbildning, 

folkbildning och självstudier. För det tredje kräver belägenheten i vilken vi 

befinner oss olika former av lärande, kunskap och utbildning. Växande 

kunskapsklyftor i samhället ger behov av breda satsningar på vuxnas lärande. 

Arbetslivets omställningar ställer krav på kompetens och kvalifikation, även det 

mångkulturella samhället utmanar våra system. För att studera kunskap, 

utbildning och lärande måste hänsyn tas till de samhälleliga och institutionella 

sammanhang där de ingår (Ellström et al 1996). 

3.2 Lärandeaspekter 

I det sociokulturella perspektivet talas om en situerad kontext, det vill säga att alla 

delar i omgivningen är integrerade och bildar en väv där lärandet ingår (Dysthe 

2003). Det situerade perspektivet riktar sig speciellt mot inlärningskontexten, och 

då betonas autentiska aktiviteter. Vad är då autentiska aktiviteter? En del menar 

att skolan ska skapa en läromiljö som liknar livet utanför (Dewey 1916), andra 

definierar autentiska aktiviteter till vad som är utbildningens mål nämligen att 

förbereda eleverna för det livslånga lärandet. Då är autentiska aktiviteter allt som 

innefattas i det syftet och som främjar det tänkandet och problemlösning som har 

betydelse i livet (Dysthe 2003). 

 

Inlärningen sker genom internalisering som kan delas upp i två steg, nämligen 

bemästrande och appropriering, där det första är att man övertar något, medan det 

andra innebär att man gör det till sitt eget som man förstår och behärskar (Dysthe 

& Igland 2003). Lärande utgår från social handling och ska förstås som en process 

som pågår hela livet, inte bara som ett samlande av erfarenheter utan också som 

kvalitativa språng mot bakgrund av återskapande erfarenheter. Lärandet är också 

relationellt, det vill säga knutet till andra människor och föremål. Genom att få en 

kompetens att se ur andras perspektiv kommer läroprocessen att öka den 

reflekterande förmågan. Lärande är också kontextuellt, det sker under bestämda 
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förhållanden, kallas också för att det är situerat, att det kan läras in, samtalas om 

och återskapas. Med språkets hjälp kan lärandet lyftas ur det påtagliga tillståndet 

(Vaage 2003). 

 

Kunskap och lärande handlar om en relation mellan människan och världen. Det 

handlar också om att införliva det nya vi möter med det vi redan känner till. För 

att kunskap ska kunna betecknas som livslång måste den vara min personliga 

kunskap, det vill säga förankrad i min egen personlighet (Gustavsson 1996). 

3.2.1 Kognitiva strukturer och lärprocessen 

I den vuxenpedagogiska litteraturen råder enighet om att processen vid lärandet är 

cykliskt (Hård af Segerstad et al 1996). Med detta menas att det finns vissa 

allmänna processteg som kännetecknar mänskligt lärande. En lärprocess kan 

beskrivas som en situation där den lärande försöker hitta en mening i den 

information som han/hon möter. När vi tar emot ny information kommer den att 

ingå i olika typer av kognitiva (tankemässiga) aktiviteter som till exempel att 

analysera, jämföra och att organisera något på ett nytt sätt. Resultat leder till att vi 

successivt utvecklar våra kognitiva strukturer vilket gör att verkligheten blir mer 

och mer begriplig för oss. De som ska arbeta med utbildning behöver ta sin 

utgångspunkt i detta förhållande, det vill säga se att varje studerande också har en 

personlig kognitiv struktur. Att förneka något av den studerandes personliga 

referensram, även om det sker omedvetet, är detsamma som att förkasta den 

individ som levt det livet, som har den referensramen (ibid). 

3.2.2 ”Den närmaste utvecklingszonen” 

Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” visar på utveckling som den 

lärande kan klara av på egen hand och vad han/hon kan klara av med stöd från en 

lärare eller en kamrat/medstuderande som har kommit längre (Vygotskij 1978). 

Det stöd som den lärande behöver för att komma vidare brukar kallas för 

”byggnadsställning” inom den pedagogiska litteraturen som bygger på Vygotskij. 

Detta visar på hur potentialen för utveckling kan bli större och hur lärandet är 

socialt medierat (Dysthe 2003). Den sociala medieringen av individuell inlärning 

är rent generellt: intensiv interaktion, snabb återkoppling, personlig och 

situationsanpassad vägledning, uppmuntran samt strävan att få den lärande att 

förklara, reflektera och föreslå lösningar istället för att presentera svar och 



                                                     
  

6 

korrigera fel (ibid). 

3.2.3 Motivation och kunskap 

Enligt Dysthe (2003) betonas i ett sociokulturellt perspektiv den motivation som 

finns inbyggd i samhällets och kulturens förväntningar, om individen upplever att 

platserna där de verkar hänger samman blir det mer meningsfullt och 

motiverande. Sedan är det också viktigt att läromiljön är god för att skapa 

stimulerande situationer som leder till ett aktivt deltagande. Eleverna som 

individer ska känna sig accepterade och uppskattade. Det sociokulturella 

perspektivet visar på att viljan att lära sig beror på upplevelsen av meningsfullhet 

om den kunskap och det lärande ses som viktiga där man ingår (ibid). 

Motivationen påverkas både av hemmiljön och i klassen (Vaage 2003). Tidigare 

erfarenheter av att skolan inte förmedlade något av mening påverkar inställningen 

till kunskap. Den viktigaste attityd som kan skapas i läroprocessen är viljan att 

fortsätta lära. Detta är en avgörande sak för att lärande ska fungera som en 

självkorrigerande och självförnyande process (ibid). 

 

Människan fylls av intryck som tolkas medvetet och omedvetet, och vi lär oss 

genom att vi måste förändra våra tidigare tolkningar. Marton (1977) definierar 

inlärning som förändring av vår omvärldsuppfattning. Vuxna människor har 

medvetandet ständigt fyllt av intryck, upplevelser och föreställningar och är ofta 

aktiva på något sätt. Vi lär oss nytt genom att våra tolkningar förändras eller att 

våra handlingar perfektioneras (Larsson 1996). Vuxna formas i det vardagliga 

livet och våra tolkningar beror på vilka kulturella och sociala sammanhang som vi 

befinner oss i. Vilket arbetsliv man har, och eventuell inverkan man får från 

massmedier påverkar också det så kallade vardagslärandet och således finns det 

också stora skillnader mellan människor kunskap (ibid). 

 

Larsson (1996) menar att denna vardagskunskap och vardagslärande som 

människor bär med sig kan förändras i vuxenutbildningen. Fyra krav eller effekter 

av en meningsfull utbildning är för det första att man får nya kunskaper, det vill 

säga annorlunda tolkningar än de som fanns innan studierna påbörjades. Genom 

att studera och lära kan man få nya kunskaper, som kan tolkas på ett nytt sätt. För 

det andra skapar studierna grund för andra intressen som gör att valet av studier 
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blir ett annat. Detta medför att ny kunskap byggs upp genom den kunskap som 

finns i vardagen, det ger en förändrad vardag där kunskaper växer. För det tredje 

gör mer omfattande studier ofta att arbetslivet blir ett annat, där arbetsuppgifterna 

ställer mer krav på kunskap och att de förmågor individen har används. Och för 

det fjärde att självförtroendet blir bättre. Ju sämre utbildning man hade vid starten 

desto större effekt har vuxenutbildningen (Larsson 1996). 

 

Fortsättningsvis påpekar Larsson (1996) om att värdet av vuxnas studier måste 

relateras till de vardagstänkande som omger studierna. För de som organiserar 

studier kan tre utmaningar pekas ut: människors tolkningar måste utmanas, 

kunskapen måste bli autentisk och kunskapen måste vara relevant. För att få en 

förändring måste tankar och handlingar utmanas, annars uppstår ingen dynamik 

som leder till förändrade tolkningar. Att kunskapen ska vara autentisk innebär att 

det inte bara blir en ”utantill - läxa” som man bara kan för stunden, utan i ett 

vidare perspektiv som ger effekt i vardagen. Kunskapen måste vara relevant, det 

vill säga att individen måste förstå i vilket sammanhang kunskapen får en mening. 

Grunden till vårt samspel med andra människor är förmågan att lyssna och se den 

andres sätt att resonera, förstå att den andres tankegång är annorlunda än den man 

själv har (ibid). 

 

Ett annat viktigt villkor för lärande är att självförtroendet är bra, har man lärt sig 

att undervärdera sin egen förmåga och på så sätt fått nyfikenheten hämmad så får 

det negativa effekter på lärandet och kunskapsbildningen 

(Utbildningsdepartementet 2000/01). Därför är det en viktig uppgift för 

vuxenutbildningen att utveckla förutsättningar för lärande där positiva upplevelser 

dominerar (ibid). 

 

Området undervisningsprocesser kan hänvisas till ramfaktortänkande och 

andragogiska ideal (Assarsson & Sipos Zackrisson 2005). Enligt Assarsson och 

Sipos Zackrisson (2005) spelar begreppet andragogik på skillnaden mellan barn 

och vuxna, och är det ideala hur vuxna ska undervisas. Först och främst är vuxna 

mogna och strävar efter självständighet, och i undervisningen innebär det att 

vuxna ska ha inflytande och möjlighet att bestämma över sina studier. Sedan har 

vuxna erfarenheter som ska tillvaratas, och vuxna vill möta det verkliga livet i 
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undervisningen och utbildas för konkreta sammanhang i nuet (ibid). 

3.4 Vuxenutbildning i samhället 

Regeringen sätter upp mål för sysselsättningen och vuxnas lärande kan i hög grad 

bidra till att förverkliga dessa mål (Utbildningsdepartementet 2000/01). När staten 

tar till utbildning i kommunala vuxenutbildningen i ett försök att klara av 

arbetslösheten är det en risk man tar (Andersson & Bergstedt 1996). Utbildningen 

är tänkt att fungera som en kompetenshöjning och för att ge ökade kunskaper som 

är till nytta och ger en ökad frihet för deltagare när det gäller framtida möjligheter 

att få arbete, men det hjälper också att hålla arbetslöshetsstatistiken nere. De 

arbetslösa/studerande ska hållas sysselsatta istället för att gå sysslolösa, men det 

kan också medföra att människor känner sig ”tvingade” att gå i skola fast de inte 

är motiverade för det (ibid).  

 

Det kan vara arbetsförmedling eller arbetslöshetskassor som påverkar/ ”tvingar” 

de arbetslösa till utbildning eller så löser vuxenstudierna akuta 

försörjningsproblem, vilket i sin tur kanske inte ger ett önskat resultat i form av 

fullföljda utbildningar (Assarsson & Sipos Zackrisson 2005).  

 

Kunskapslyftet var ett utbildningsprojekt för vuxna som skulle höja befolkningens 

utbildningsnivå och pågick under åren 1997-2002 och då mer än tredubblades 

antalet kursdeltagare (Assarsson & Sipos Zackrisson 2005).  Cirka 100 000 

helårsplatser fördelades till den kommunala vuxenutbildningen. Satsningen var 

inte bara en arbetsmarknadsåtgärd även om arbetslösheten var stor, utan 

satsningen sågs som en strategi för att utveckla och föra landet framåt som så 

kallat kunskapssamhälle. Processerna att studera som vuxen blev det normala, och 

det gjorde att det blev svårare att tacka nej (ibid). 

 

Däremot har studier visat att undervisningen i klassrummen kan gå tvärtemot 

idealen, där lärare agerar som levande skolböcker (Assarsson & Sipos Zackrisson 

2005). Annan forskning visar att det också kan bli ett maktspel mellan lärare och 

deltagare om vem som ska kontrollera kommunikationen i klassrummet. 

Forskningen belyser hur erfarenheterna från studier upplevts positiva och att det 

gett effekter på olika områden i livet. Deltagare har uppgett att de fått bättre 
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självkänsla, har fått en ökad förståelse för andra synsätt och fått känna gemenskap 

med andra. De deltagare som varit mest nöjda är de som gått från ett arbete före 

till fortsatt utbildning efter vuxenstudierna, och de som varit mest missnöjda är de 

som går från arbetslöshet till arbetslöshet när studierna inte gett arbete eller 

tillträde till högskola (ibid). 

 

Författarna Assarsson och Sipos Zackrisson (2005) säger att i forskningen 

används också begreppet teknologi som hänvisar till föreställningen att samhället 

behärskas av verksamheter som håller i styr människor på fastställda sätt för att 

bevara normalitet. Utbildning kan förstås i termer av hur subjekt konstrueras med 

hjälp av detta begrepp. Det gemensamma för utbildning och lärsituationer är att de 

gör om människors identiteter, med den tanken att utbildningen ska göra om 

identiteterna till att fungera bättre i samhälleliga sammanhang. Det som är 

skillnaden i utbildning av idag är att den studerande planerar sin utbildningsgång 

och därigenom hålls ansvarig för sin möjlighet till livslångt lärande (ibid). 

3.4.1 Nya kursplaner för grundläggande vuxenutbildningen 

Eftersom utvecklingen gått så mycket framåt inom utbildningsområdet så har 

detta lett till en översyn av kursplanerna. De viktigaste nyckelorden för arbetet har 

varit individuella behov, flexibilitet och livslångt lärande. I den av riksdagen 

tagna propositionen om Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen 

(Utbildningsdepartementet 2000/01) står det att 

”…den framtida vuxenutbildningen skall möta människor och tillgodose 

deras behov av lärande utifrån den enskilda personens önskemål, behov och 

förutsättningar och stödja vuxnas delaktighet i det livslånga lärandet.” (s.1) 

 

Kommunerna har en skyldighet att erbjuda grundläggande vuxenutbildning och 

att aktivt rekrytera personer som saknar kunskaper motsvarande grundskolenivå 

till utbildningen. Enligt 1994 års läroplan (Utbildningsdepartementet 1994) ska 

utbildningen 

 

”…med elevernas tidigare utbildning och livserfarenhet som utgångspunkt, 

fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som grund för yrkesverksamhet 

och fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet.” (s.3) 
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Utgångspunkten för och avgörandet i vilken nivå studierna ska påbörjas i avgörs 

av den studerandes egna erfarenheter, kunskaper, behov och intressen. Lärarens 

roll är att undervisa, handleda, vägleda och bedöma måluppfyllelsen. När de 

individuella utbildningsmålen har uppnåtts avslutas studierna. Studierna kan 

kombineras med arbete eller praktik eftersom den studerande själv väljer 

studietakt. De olika gruppernas och individernas behov ställer krav på flexibilitet 

och anpassning, och ett hjälpmedel för att planera studierna är de individuella 

studieplanerna. Dessa studieplaner ska upprättas i samråd med den enskilde och 

målen för den enskildes utbildningsmål och verksamhetspoäng ska framgå. 

Rektorn på skolan är ansvarig för att individuella studieplaner upprättas.  

 

Den studerande ska, enligt läroplanen för vuxenutbildningen 

(Utbildningsdepartementet 1994) kunna aktivt utöva inflytande över sin 

utbildning, och ta ett personligt ansvar för sina studier. Lärare och studerande ska 

gemensamt tolka de nationella kursplanerna för att sedan kunna planera och 

utvärdera undervisning och lärande. För att kunna utvärdera sitt eget lärande är det 

nödvändigt att vara medveten och kunna reflektera över sitt eget lärande. Förmåga 

att kunna lösa problem, enskilt eller i samarbete med andra, förmåga att kunna 

kommunicera och lära är viktiga kompetenser. Läraren ska förmedla lust och 

intresse att lära, stärka den studerandes självförtroende och deras tillit till den 

egna förmågan och att uppmuntra till ett kritiskt förhållningssätt. I kursplanen för 

matematik anges inte något stoff, utan fokus är inriktat på problemlösning och 

matematisk förståelse, men också att laborationer och praktiska erfarenheter utgör 

en viktig grund för förståelse (ibid). 

 
4 METOD 

Urval 

För att komma i kontakt med personer som har erfarenhet av vuxenundervisning 

har vi ringt runt till olika kommuner och talat med expeditionspersonal på den 

kommunala vuxenutbildningen. De hjälpte oss att få tag på den sökta målgruppen, 

nämligen lärare som undervisar på den grundläggande vuxenutbildningen i 

matematik. Vi har intervjuat nio lärare från sju olika kommuner som 

undervisat/undervisar vuxna i matematik på grundläggande nivå. Dessa personer 
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har helt olika bakgrund. Alla, utom en, har lärarutbildning, men endast två av 

dessa har vidareutbildat sig mot grundläggande vuxenutbildning. Sex av lärarna 

har intervjuats per telefon. Övriga intervjuer är personliga intervjuer. Intervjuerna 

har spelats in och skrivits ner på papper. Därefter har texten analyserats och 

bearbetats. Fokus har riktats mot kommentarer som berör frågeställningar och 

som upprepas av flera lärare. De intervjuade fick före intervjun ett underlag med 

frågor skickat till sig (se bilaga 1) och fick klargjort att dessa inte behövde följas 

till punkt och pricka utan att det var tillåtet att prata fritt om de spontant halkade 

in på andra spår. För att få så uttömmande svar som möjligt har intervjuerna varit 

av den kvalitativa sorten, inte strukturerade. En av de intervjuade hade undervisat 

endast en vuxenstuderande under en termin varmed reliabiliteten i hans uttalanden 

om det som gäller vuxenutbildning inte kan anses vara hög. Däremot kunde han 

hänvisa till grundskolan och hans erfarenheter därifrån. Vi skulle ha önskat att ha 

med fler lärare i våra intervjuer för att få ett större underlag, men tiden räckte inte 

till. 

 

Intervjuareffekt 

Risken vid intervjuer är att de som intervjuar påverkar respondenten, och vice 

versa, eftersom en fördom eller en tes till hur svaren på frågorna kan se ut oftast 

finns.  I och med att vi använde högtalartelefon kunde båda av oss delta i 

intervjuerna. Därmed lyste inte åsikten hos en enskild person igenom lika starkt. 

 

Övrig datainsamling 

Vi har också använt oss av litteraturstudier för att få en jämförelse mellan de 

intervjuade lärarnas svar och den rådande allmändidaktiska diskursen. 
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5 RESULTAT  

I detta kapitel får läsaren ta del av de resultat vår analys av intervjuerna gett. 
Delkapitel 5.1 svarar mot frågan om läraren upplever någon skillnad i sin 
yrkesroll och sin undervisning då de jämför grundläggande vuxenutbildningen 
med grundskolan. I följande delkapitel 5.2, kan man läsa om hur lärande sker och 
kan främjas. Resultatet från hur läraren bemöter eller anser att man ska bemöta 
vuxendeltagare står under avsnitt 5.3. Delkapitel 5.4. behandlar en viktig faktor i 
lärandet, nämligen motivationen. Därefter diskuteras tidigare kunskapers effekt 
på vidare lärande i delkapitel 5.5. I avsnittet som följer återkommer vi till 
lärarens roll, hur den förändrats efter kunskapslyftet och i det avslutande 
delkapitlet, 5.7 redogörs kort för lärares syn på vad matematik är. 
 

5.1 Undervisning 

I den nuvarande vuxenutbildningen har deltagarna individuella studieplaner som 

används för planering av deras utbildning. Detta ger en förändrad lärarroll från att 

vara endast utbildare till att inkludera även en roll som ”kunskapsvägvisare”. 

Lärarens uppgift blir att skapa struktur och hjälpa deltagarna att omvandla 

information till kunskap i en kontext där dialogen mellan lärare och elev får en 

central roll (Utbildningsdepartementet 2000/01). 

 

Medan den amerikanska reformpedagogiken sätter lärarens roll till att vara en 

organisatör, menar Vygotskij (1978) att lärarens roll är både central och krävande. 

Läraren ska organisera läromiljön, vilket kräver både kunskap om eleven, stoffet 

och samhället, men han/hon ska också vara ämnesexperten som utmanar och 

stöttar, främst genom att vägleda elevens målinriktade kunskapssökande (Dysthe 

& Igland 2003). Självkännedom är också en förutsättning för att vägledaren ska 

kunna ge den andre utrymme och samtidigt sätta gränser utan att stöta bort eller 

låta sig invaderas (Hägg & Kuoppa 1997). Men både lärare och elev måste vid 

överföringen av kunskap pendla, mellan engagemang, förståelse och distans, 

kritik (Gustavsson 1996). 

 

Att mer vikt läggs på människors känslomässiga liv pressar läkare, advokater och 

lärare till att ta större hänsyn till individers känslor och respons (Ecclestone et al 

2005). Detta medför en förändring i förhållandet mellan lärare – vuxenstuderande, 

utbildningsmål och professionella roller. Synen på vuxnas lärande som 

erfarenhetslärande, reflektiv praktik, rådgivningsbaserad pedagogik och 
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livshistorieforskning uppmuntrar en professionalism baserad på, delvis, 

erkännandet av personliga dilemman och osäkerheter (ibid). 

 

Fler och fler hävdar att det är vår känslokompetens som är nyckeln till framtiden 

(Backlund 1997). Den består av ett antal sociala förmågor som att kunna 

analysera och kontrollera sina egna känslor och impulser som i sin tur bygger på 

en djup självkännedom. Den som har hög emotionell intelligens är också skicklig 

i att tolka olika kroppssignaler och vet till exempel att budskapet ”det är bra” 

framsagt med uppgiven och entonig röst i själva verket kan betyda ”det är dåligt” 

(ibid). 

 

Ecclestone et al (2005) anser att förväntningar på emotionell närhet och 

uppmärksamhet, intimitet, nöter bort professionell distans och expertis som 

behövs för att bygga skicklighet och kunskap, för att utmana studenters idéer, 

kritisera deras arbete så de blir bättre och att ta risker. Ju närmare den studerandes 

känslouttryck läraren måste komma desto svårare blir det att erbjuda pedagogiska 

och utvärderande aktiviteter som utmanar och rent av är nödvändiga. Författarna 

pratar om erosion mellan distinktionen av privatliv och offentliga kretsar (ibid). 

 

Det som krävs av personer med olika servicefunktioner är förmågan att vara 

vänliga, sakliga och lagom distanserade (Hägg & Kuoppa 1997).  Det 

professionella samtalet kan definieras som ett samtal där den ena parten agerar 

både som person och som företrädare för ett yrke, ett företag eller en organisation. 

Den professionella samtals ledaren har en bestämd funktion. Vi kan ställa krav på 

den professionella personen att hon ska vara kunnig inom det område hon 

företräder och ha förmåga att samtala med de personer hon möter på ett sätt som 

är adekvat för uppgiften. Oavsett hur den professionella upplever situationen har 

hon genom sin funktion en annan maktposition än den person hon möter. Hon ska 

vidare ha förmåga att vara personlig utan att vara privat. Hon ska inte använda 

samtalstid för egna privata behov eller för att få tala om sig själv utan möta de 

personer hon talar med på ett sätt som gagnar dem (ibid). 

 

Lärare blir klämda mellan mål som ska uppfyllas och ett växande antal ”svåra” 

studerande (Ecclestone et al 2005). Risken finns att respekten för läraren 
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undermineras då synen om att emotionell vårdnad är viktigare än material som 

stödjer en mer radikal form av undervisning. Emotionell närhet baserad på tanken 

”om jag delar din sårbarhet” immobiliserar både den undervisande och den 

lärande och utgör ingen grund för professionalism eller genuin utbildning (ibid). 

 

Trots att beslut om hur lärare och deltagare ska vara är ofta skolmiljön 

förutbestämd redan innan (Assarsson & Sipos Zackrisson 2005). 

Kunskapsinnehållet är på förhand givet av kursplaner och läroplaner, och läraren 

ska sätta betyg på deltagarnas prestationer. Helst ska deltagaren vara eller bli 

studieintresserad, förändringsbenägen, självständig och skötsam, det är dessa 

anspråk som undervisningen producerar. Läraren sätter igång verksamheter som 

deltagarna ska göra, och läraren bestämmer hur kommunikationen i klassrummet 

ska vara – lärmiljön är lärarens område och läraren är ämnesexperten, en 

examinator, bedömare som mäter själva lärandet (ibid). 

 

5.1.1 Lärares syn på undervisning 

Samtliga av de intervjuade lärarna trivdes, trots annorlunda kompetenskrav, med 

att undervisa vuxenstuderande i matematik. De upplevde en tillfredställelse när de 

såg att eleverna lyckades. Dessutom tyckte de att vuxenundervisning är mer 

variationsrik än undervisning på grundskolan. Lärarna erfor att deltagarna var 

tacksamma för att de fick en andra chans. 

 

Det rådde skilda meningar i hur de intervjuade lärarna ansåg att man borde 

undervisa, vad som var viktigt att tänka på. Två av lärarna var inne på att utrusta 

studerande med, vad den ena kallade för, ”tankeformer” det vill säga att som 

lärare ge tips om hur deltagare ska tänka. ”Undervisning är coachning”, tyckte en 

annan lärare som ansåg att lära är något som den lärande själv gör. En lärare 

ställde sig frågan om hur undervisning ska genomföras så att lärande sker. Man 

måste vara känslig som lärare, uppmärksamma varje enskild deltagare eftersom 

undervisningen ändras från person till person. Att vara grundlig, långsam och inte 

förklara på för hög nivå är några av de förmaningar de intervjuade gav.  

 

Lärarna uppgav att deras roll i vuxenundervisningen var att handleda, motivera 
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och stimulera deltagarna vilket, enligt dem, var både utmanande och spännande. 

Det viktigaste är att bygga upp deltagarnas självförtroende och få dem att känna 

att de kan lyckas, speciellt eftersom många har med sig negativa erfarenheter från 

sin tidigare skolgång. Det är viktigt att koppla till vardagen, till de studerandes 

erfarenheter. De individuella studieplanerna medför att undervisningen blir olika 

för olika människor vilket lärarna anser är negativt på grund av att det blir mindre 

diskussioner och att det krävs mycket disciplin av deltagarna. Det positiva med 

individuella studieplaner är att de får arbeta i egen takt. För studerande med lågt 

självförtroende i ämnet är det synnerligen viktigt att sätta sitt eget tempo eftersom 

de i högre utsträckning ”känner sig för”, var kunskaperna bär och var det brister. 

5.1.2 Från analfabet till akademiker  

Av intervjuerna framgick att det krävs mer av läraren att undervisa i 

grundläggande vuxenutbildning eftersom grupperna, utan undantag, är splittrade i 

den mening att ingen befinner sig på exakt samma ställe/nivå. Det kan finnas två 

som läser samma avsnitt men ofta läser de helt andra kurser. En av lärarna sa att 

det hör till professionen att kunna handskas med denna situation. Lärarna gav 

flera exempel på faktorer som inverkar på yrkesrollen. Man måste vara mer 

flexibel som lärare och hålla alla kurser fräscha, och detta kunde upplevas som 

stressigt men också mer stimulerande. Dessutom kan det enligt lärarna vara 

milsvida skillnader på hur hög förkunskapsnivån är, beroende på bakgrund 

(invandrare) och tidigare intresse. Övriga påverkande faktorer kan vara den tid 

som gått sedan deltagaren senast bedrivit matematikstudier och vilka erfarenheter 

de då erhöll. Alla lärare som intervjuats tyckte att det är viktigt att behandla de 

vuxna som vuxna även om ämnesnivån är låg, att försöka förklara på ett positivt 

sätt, och att utrusta dem med olika sätt att tänka, visa på alternativ samt förklara 

på olika sätt. Det kan vara särskilt svårt i invandrargrupperna där, som en av 

lärarna uttryckte det, analfabeter och akademiker sitter tillsammans. 

 

Att möta människor med främmande kultur och språk ger undervisning en helt ny 

dimension av utmaning. Som lärare behöver man kanske hitta ett nytt sätt att 

undervisa. Därmed fokuseras läraren som den lärande personen (Hård af 

Segerstad et al 1996). Enligt de intervjuade lärarnas erfarenheter har en del av de 

studerande invandrarna bott i flyktingläger i 20 år och är analfabeter. Andra är 
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inte vana vid de system som används i Sverige. I Syd- och Latinamerika, 

exempelvis, behärskar man inte det metriska systemet.  

 

En av lärarna sa att hon alltid låter invandrare börja från grunden även om de har 

tidigare matematikkunskaper. De som är begåvade och har läst tidigare klarar av 

detta grundläggande moment ganska raskt. Ibland handlar det bara om att lära sig 

de matematiska begreppen, vad de heter på svenska. 

5.1.3 Didaktiska skillnader grundskoleelever kontra vuxna 

De intervjuade lärarna hade blandade åsikter om vilka metoder som används i 

undervisning på grundläggande vuxenutbildningen, en del menade att det inte är 

någon skillnad på att undervisa vuxna mot grundskoleelever. Däremot inleds 

undervisningen på ett annat sätt med vuxna, mer hänsyn tas till bakgrund och 

erfarenheter eftersom vuxna naturligt har fler erfarenheter. 

 

Ett pedagogiskt begrepp som Vygotskij (1978) har infört är att lärande är medierat 

eller förmedlat, som används om alla typer av stöd eller hjälp i läroprocessen vare 

sig det rör sig om personer eller verktyg, artefakter, i vid mening. Människan har i 

alla tider använt sig av verktyg eller redskap i sin utveckling, och i ett 

sociokulturellt läroperspektiv betyder ”redskap” eller ”verktyg” de intellektuella 

och praktiska resurser som vi har tillgång till och som vi använder för att förstå 

omvärlden och för att agera. Artefakterna kan vara av olika slag som datorer, 

böcker, film men för människan är språket den viktigaste medierande faktorn 

(Dysthe 2003). 

 

En del av de intervjuade lärarna använde olika material som till exempel 

bråklådor, mätlådor, penninglådor. Andra använde sig av stenciler, annonser eller 

utgick från deltagarnas erfarenheter. För studerande med dålig eller ingen 

skolbakgrund används böcker mycket sparsamt till en början. I stället utgår 

läraren från erfarenheter och utnyttjar alternativa material såsom spel och datorer. 

 

De nya kursplanerna (Skolverket 2006a) för grundläggande vuxenutbildning säger 

att studierna kan kombineras med arbete eller praktik, eftersom den studerande 

själv väljer studietakt. De olika gruppernas och individernas behov ställer krav på 
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flexibilitet och anpassning, och ett hjälpmedel för att planera studierna är de 

individuella studieplanerna.  En av lärarna sa att den kommunala 

vuxenutbildningen, Komvux, ligger väl till i utvecklingen vad det gäller 

undervisningsmetoder, olika studieformer: vilken tid, plats och på vilket sätt 

eleverna vill studera. Anpassningarna är något som omvärlden kräver. 

 

Från intervjumaterialet kan man utläsa att den största didaktiska skillnaden mellan 

grundskoleelever och vuxna är att grundskoleeleverna måste socialiseras, det vill 

säga lära sig att sitta still och arbeta. Ungdomar behöver fasta regler och 

situationer och mer spel och lek för att hålla motivationen uppe. Hos de vuxna 

finns för det mesta motivation till att studera och man kan föra dialog på ett annat 

sätt. De vuxna har allmänt bredare förkunskaper och är lugnare, passar tider bättre 

och arbetar på lektionerna. Om de vuxna har tidigare skolgång långt tillbaka i 

tiden eller ej fullständig skolgång, kan det vara svårare. Då får man förklara 

grundligare så att alla hänger med.  

5.2 Lärande 

Hur underlättas lärprocesser? Vuxenpedagogiska litteraturen är överens om 

följande: De som ska lära sig behöver tillräcklig information om utbildningens 

betydelse för att ha möjlighet att identifiera ett behov av att lära något nytt. Att 

vilja tillhöra något, hänger ihop med individens behov av trygghet och säkerhet 

och detta är en viktig utgångspunkt för viljan att lära (Hård af Segerstad et al 

1996).  

Vidare bör lärsituationerna upplevas som meningsfulla, begripliga och hanterbara 

för den lärande. Människor har personliga strategier för att lära, alla personer lär 

sig inte på samma sätt. Inom vuxenutbildningen ska energi läggas ner på att 

erbjuda de studerande rika möjligheter att lära sig att lära (ibid). 

 

Undervisning och lärande kan kopplas ihop och det kan vara direkt olämpligt att 

tänka på fenomenen var för sig. Hård af Segerstad et al (1996) anser att för den 

enskilde läraren kan kunskapen om inlärningsstilar ha betydelse genom att ge 

viktig information om deltagarnas aktuella lärsituationer vilket kan underlätta val 

av arbetsmetoder. Läraren ska kunna skapa förutsättningar för en god 

inlärningsmiljö, och själv bli medveten om sin inlärningsstil och reflektera över på 
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vilket sätt denna påverkar den egna undervisningen (ibid). 

 

Två av lärarna som intervjuats betonade betydelsen av att de studerande får 

diskutera matematik. Det befäster kunskapen att få formulera sina tankar i ord när 

de löser uppgifter. Att kommunicera med andra ger tillfredsställelse, alltså när den 

studerande kan förklara vad han eller hon menar och den som lyssnar förstår vad 

som sägs. Enligt lärarna är det viktigt för de studerande att arbeta i grupp för att 

kunna formulera hur de tänker, och det ger en tillfredsställelse för deltagarna att få 

förklara för en medstuderande hur ett problem ska lösas. Detta är en förlust när 

alla arbetar i egen takt.  Dessutom lär man sig själv också bättre när inlärningen 

går på djupet. Positiva effekter från åldersspridningen är att yngre kan lära sig av 

äldre och få inspiration till att prestera mer. 

 

En av lärarna, som deltagit i intervju, sa att han inte kan lära deltagarna något – 

det måste de göra själva, och detta är också vad flera av lärarna hänvisade till. 

Som lärare kan man vara handledare och utrusta dem med tankemodeller, ge dem 

olika angreppsvägar för att få variation, men själva lärandet måste deltagarna 

skapa själv. Om de har bra motivation och ett gott självförtroende i miljö som 

präglas av trivsel skapar detta en bra grund för lärande, men man får inte bortse 

från att det krävs ett hårt arbete.  

5.3 Bemötande  

Flera lärare uppgav att de diskuterade med deltagarna när de kommer som nya för 

att bestämma var de ska börja och på vilket sätt de vill studera: tid, plats, takt och 

så vidare. De utreder också lite om deras sociala bakgrund vilket är viktigt för 

lärarens inställning och förhållningssätt. En del av lärarna väljer att låta de 

studerande göra en diagnos för att bestämma var de ska börja, men det viktigaste 

är att bygga upp självförtroendet, att lyfta dem och göra matematikämnet 

intressant. Sårbarhet och ångest/ängslan skapar barriärer för lärande (Ecclestone et 

al 2005). Dessa måste rivas innan genuint lärande sker (ibid). Lärarna sa att 

eftersom många deltagare har negativa erfarenheter är detta med självförtroendet 

viktigt, och att få jobba i egen takt är ett basalt villkor för vuxna som återupptar 

matematikstudier. 
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Det sker inte över en natt att elever med låg självtillit ska börja ta chansen att säga 

något eller skriva något som andra får läsa (Dysthe 1995). Återkoppling till 

deltagares verklighet och att se deras förslag som tillgångar i undervisningen 

stärker självkänslan hos den studerande. De studerande upplever att deras 

erfarenheter och tidigare gärningar har ett värde (Ecclestone et al 2005). 

 

Vid frågan om lärare upplevt att någon av de studerande känt sig kränkt för att 

han/hon varit tvungen att börja på låg nivå har svaret enhälligt varit nej. 

Åtminstone har ingen lärare varit medveten om att det någonsin varit så. Oftast är 

de studerande själv förberedda och medvetna om var matematikkunskaperna 

brister och förvånas eller kränks inte heller då de kanske börjar från att repetera 

hur man adderar, dividerar med mera. 

 

När läraren betonar vikten av det som en deltagare säger, genom att låta det ingå i 

det fortsatta samtalet, ger hon en mycket stark signal om att deltagarnas idéer och 

tankar är värdefulla (Dysthe 1995). För studerande med dålig självtillit när det 

gäller skolarbetet kan en bedömning som utgår från det de studerande sagt ha stor 

betydelse. Om detta ska få effekt måste man använda sig av det under en längre 

tid (ibid). 

 

Dysthe (1995) har från klassrumsstudier dragit slutsatsen att autentiska och öppna 

frågor var ett viktigt redskap som lärarna använde sig av för att få eleverna 

engagerade i undervisningssamtalen. Frågornas karaktär utmanade deras 

uppfattningar och tänkande samt hjälpte dem att se samband mellan det nya och 

det de kunde sedan tidigare. Författaren tillägger att det finns stor 

inlärningspotential i autentiska frågor. Den typen av frågor innebär att eleverna 

tänker och artikulerar en insikt och förståelse som kan vara tillfällig och uppvisa 

stora brister. Men det gäller att få igång tankeprocesserna så att förståelsen kan bli 

bättre. Autentiska frågor betonar att eleverna är viktiga medspelare i 

undervisningsdiskursen och att inlärning är en aktiv process. Uppföljning (av 

elevsvar) är en bra teknik att använda för att få eleverna att bidra i ett 

undervisningssamtal. Det innebär att man införlivar elevens svar i nästa fråga på 

ett sätt som får eleven att fortsätta reflektera över det han eller hon har sagt och att 

man för in svaret i dialogen mellan eleverna (ibid). 
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En av de intervjuade lärarna sa att det är viktigt att ta tillvara spontant uppkomna 

idéer från gruppen, och att läraren inte får skratta åt elevens resonemang fast det 

kanske kom för fort och kanske inte blev riktigt rätt. Läraren menar helt i enlighet 

med Dysthe att elevens tanke bör utnyttjas för att initiera en diskussion, och 

därmed signalerar läraren att elevernas förslag är värdefulla. 

5.4 Motivationens betydelse 

Av de intervjuade lärarnas svar kan betydelsen av yttre motivationen definieras 

som att den kommer från den lärandes yttre miljö. Om eleverna har ett mål att 

sträva mot, till exempel att de ska komma in på en utbildning eller få ett bättre 

arbete, är det mycket lättare för dem själv att känna sig motiverad. De deltagare 

som inte är frivilligt där för att studera, om de till exempel blivit ”ditskickade” av 

arbetsförmedlingen, har mycket svårare att hålla motivationen uppe. Speciellt på 

senare år när läsningen sker i individuellt tempo och man inte har andra att hålla 

studietakten med kan det var bekymmersamt att finna skäl och lust till att lära. 

Vid sammanställning av intervjuerna framgår att läraren spelar en roll för elevers 

motivation. Läraren påverkar motivationen genom att göra undervisningen mer 

eller mindre inbjudande, och att uppmuntra deltagare med kommentarer såsom: ”-

Bra! Det här går ju fint!”, men också genom att stimulera studerande och visa på 

olika alternativ. En lärare tyckte att ett av de bästa motiverande argument han 

hade för att studera matematik är att inte bli lurad. Denne tog upp ett exempel om 

lån och ränta, där en av hans elever sa att hon hade fått ett lån med förmånlig 

ränta, och det visade sig att den låga räntan var per månad och inte per år. Med 

andra ord hade hon blivit lurad. 

 

De intervjuade lärarna har noterat att viljan att kunna hjälpa sitt eget barn i 

matematik är en stark motiverande drivkraft hos en del vuxna. Två av de 

intervjuade lärarna ansåg att motivationen finns i högre utsträckning hos vuxna 

eftersom de vet varför deras utbildning inte räcker till och vad de behöver för att 

få ett jobb.  

 

Ett annat viktigt villkor för lärande är att självförtroendet är bra, har man lärt sig 

att undervärdera sin egen förmåga och på så sätt fått nyfikenheten hämmad så får 
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det negativa effekter på lärandet och kunskapsbildningen 

(Utbildningsdepartementet 2000/01). Den erfarenhet av misslyckande som många 

vuxenstuderande bär med sig in i vuxenutbildningen kan hänga ihop med att de 

vid upprepade tillfällen upplevt att de inte bemästrat nya lärsituationer (Hård af 

Segerstad et al 1996). Människor tar hela tiden intryck av de situationer de 

befinner sig i och lär något, även om det ibland kan röra sig om ett negativt 

lärande. Inlärning till sin natur har alltid både en intellektuell och emotionell 

process. Förmågan att lära hänger ihop med tilltron till den egna förmågan (ibid).  

 

Detta var också vad de intervjuade lärarna sa, att självförtroendet måste byggas 

upp hos deltagare, att övertyga dem om att de faktiskt kan något och att de får 

lyckas. Eftersom många deltagare har negativa erfarenheter från sina år på 

grundskolan är det speciellt viktigt.  

5.5 Vad livet lärt - livserfarenhetens inverkan 

Hård af Segerstad et al (1996) argumenterar för att man ska släppa idén om hur 

undervisning ska ske och istället rikta energin mot följande frågor: Hur tänker de 

deltagare jag ska möta, vilken verklighet kommer de ifrån, hur ska arbetet 

planeras och organiseras så att deltagarna får bästa tänkbara möjligheter att lära 

sig det som är målet med respektive kurs? (ibid). 

 

Samtliga intervjuade påstod att vuxna studerande har mer livserfarenhet och 

vardagskunskap som man kan koppla matematik till, till exempel rabatter, 

bensinpriser, lån och räntor. Med en hästägare kan man räkna ut staketlängd som 

behövs, eller arean på hagen och för en husbyggare kan maximala arean vara 

intressant. Genom sådana enkla exempel kan man göra abstrakta begrepp, såsom 

area, begripliga; ”det handlar ju bara om att beräkna hur mycket matta man 

behöver” (lärarcitat). 

5.5.1 Tidigare inlärning inom matematikämnet - stöd eller hinder? 

Människor involveras ständigt i kognitiva aktiviteter (Hård af Segerstad et al 

1996). Till dessa räknas exempelvis att analysera eller jämföra något. Denna 

bearbetning mynnar ut i utveckling av de kognitiva strukturer vi har, alltså system 

vi använder för att göra verkligheten mer begriplig. Ju äldre man blir desto 
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stabilare och förstärkta är de individuella strukturerna (ibid).  

 
Det man lärt sig tidigare är inte alltid till hjälp och stöd. Ett par lärare tyckte att 

det kan vara svårt att lära om något som någon lärt sig felaktigt. En del 

tankemönster är svåra att bryta även om en nyintroducerad metod skulle lösa 

uppgifter mer effektivt. Som exempel på detta tog en av lärarna upp 

förändringsfaktorn. Dennes erfarenhet var att en del elever envisas med att först 

räkna ut ändringen och sedan addera eller subtrahera till det ursprungliga värdet 

istället för att tillämpa förändringsfaktorn där man räknar ut nytt värde i ett steg. 

 

Ebbinghaus försökte studera lärande isolerat med vilket menas att lärande inte är 

kontextuellt, sker inte i specifika sammanhang. Resultaten blev att äldre 

människor behöver mer tid och minns inte lika mycket. Slutsatserna drogs utifrån 

standardiserade, kvantitativa intelligenstest (Hård af Segerstad et al 1996). Enligt 

Sol Seims intelligenstest ökar intelligensen till 30 års ålder och upprätthålls tills 

man är 60 år. Vissa individer har dock högre intelligens då de fyllt 60 år jämfört 

med vad de hade i 30-årsåldern. Resultat från intelligenstest visar på samband 

mellan hög utbildning och högre intelligens (ibid). 

5.5.2 Behov av kompetensutveckling. 

Endast två av de intervjuade lärarna hade utbildning för grundläggande 

vuxenutbildning, tre skulle få kompetenshöjning av arbetsgivaren om de ville, 

men problemet var att hitta lämpliga kurser. Lika många säger också att de 

upplever att de skulle behöva mer utbildning speciellt de senaste åren, när fler 

med utpräglade matematiksvårigheter kommit som till exempel dyskalkyli. Tre av 

lärarna hade själv varit på föreläsningar om dyskalkyli och läst litteratur om 

matematiksvårigheter. 

 

Om lärare misstänker att en studerande har problem med dyslexi eller dyskalkyli, 

eller att deltagare själv tror det, används metoder för diagnosticering eller också 

rådfrågas/kontaktas speciallärare. Begreppet dyslexi handlar om olika typer av 

skriftspråkliga problem som har skilda orsaker och används som beteckning på 

individer med specifika läs- och skrivsvårigheter (Rygvold 1993).  Begreppet 

dyskalkyli innebär svårigheter med räknandet och det handlar om personer med 
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specifika- eller speciella matematiksvårigheter (Malmer & Adler 1996).  

 

Fyra av de intervjuade lärarna ansåg sig ha nytta av att få mer kunskap i hur man 

handskas med elever med speciella svårigheter såsom dyskalkyli. Behovet av 

kompetensutveckling grundade sig också på att alla intervjuade lärare ansåg att 

nivån på matematikkunskaperna hos vuxeneleverna sjunkit efter kunskapslyftet. 

Exempelvis behärskar inte de studerande bråkräkning enligt några av lärarna. 

5.6 Förändrade roller  

Kulturella och politiska intressen driver utbildningen till att formas på så sätt att 

studerandes emotionella intelligens, självförtroende och självkänsla utvecklas 

(Ecclestone et al 2005). Det är populärt att vara självkritisk, att prata om lågt 

självförtroende, personliga demoner, sårbarhet och osäkerhet. Trenden speglar en 

växande tro på att ”vara mer öppen med sina känslor och problem” är progressivt, 

nyttoinriktat (ibid). 

 

Brittiska studier visar att lärares tro om att det är nödvändigt att förstå elever med 

särskilda behov leder till en ändring av undervisningsroll. Det skapas en spänning 

mellan gammal undervisningstradition där man undervisar till motiverade elever 

och en ny etik om social rättvisa där individer i behov inkluderas och blir erkända 

(ibid). 

 
Tidigare pedagogiska riktningar hade en monologiskt organiserad undervisning 

med lärarstyrda samtal och en tro på att kunskapen var något givet som kunde 

överföras där läraren och läroboken var auktoriteter som exkluderade den lärande 

(Dysthe & Igland 2003). Det nuvarande paradigmet baseras på en dialogiskt 

organiserad undervisning med diskussion som en omvandling av förståelse där 

kunskap är något som skapas genom interaktion mellan olika röster. Den 

inkluderar den lärandes tolkningar och personliga erfarenheter (ibid). 

 

Från intervjumaterialet har följande uppgifter hämtats: 

Redan före Kunskapslyftet fanns många studerande som läste på högstadienivå. 

De som började med Kunskapslyftet (och tidigare på 1970-talet) var högre i nivå 

ämnesmässigt. I regel hade de höga betyg och större motivation; de ville studera. 
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Deltagarna som inte hade kompetens motsvarande grundskolan skaffade den och 

på den tiden fick man relativt bra ekonomiska bidrag.  

 

De matematikkunskaper dagens studerande har, är klart försämrade till om man 

jämför tiden före och under Kunskapslyftet. Ett exempel som gavs under intervjun 

var bråkräkning och multiplikationstabellen som de lärande inte behärskar såsom 

tidigare studerande, kanske beroende på att dessa inte nöts in på samma sätt som 

förut.  Undervisningsförfarandet är annorlunda.  

 

De intervjuade lärarna anser att de behöver undervisa i långsammare takt och att 

deltagarna behöver mer handledning än tidigare. Flera av dem som hunnit 

undervisa även barn/ungdomar respektive vuxengrupper före Kunskapslyftet 

ansåg att man måste vara mer flexibel och alert samt vara mer individinriktad som 

lärare nu. Orsaken till detta är den kontinuerliga intagningen och det faktum att 

eleverna har en individuell studietakt. Studerandegruppernas antal har dock 

minskat vilket möjliggör ytterligare individualisering. Många lärare som 

undervisar på grundläggande vuxenutbildning eller den kommunala 

vuxenutbildningen, har under 10 studerande i gruppen medan det tidigare var 

vanligt med över 20. 

 

Under åren med Kunskapslyftet var elevunderlaget stort och grupperna var stora, 

vilket innebar att det gick att hålla en mer sammanhållen undervisning. En del av 

lärarna upplevde att de inte hunnit ställa om sig riktigt eftersom det kräver ett 

annat undervisningssätt när grupperna är små och splittrade. Dessutom upplever 

lärarna nu att de får fler deltagare med matematiksvårigheter. De individer som 

dessutom blivit ”tvingade” av arbetsförmedlingen eller använder studierna för att 

lösa försörjningsproblem, har inte motivation och intresse för att uppnå förväntade 

positiva resultat. 

5.7 Matematikämnet 

Matematik handlar till en del om att nöta in vissa kunskaper, exempelvis 

multiplikationstabellen, ansåg en del av lärarna. Bilder är viktiga för förståelsen 

tyckte en annan. Enligt Backlund (1997) hjälper bilder människan att minnas 

orden bättre eftersom hjärnan aktiveras mer ju fler sinnesintryck den utsätts för. 
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”Vi minns bättre det vi ser än det vi hör, och om vi både ser och hör något har vi 

skaffat oss de bästa förutsättningarna för att minnas” (Backlund 1997 s.171).  

 

En av lärarna sa att de studerande övar något de kan, vilket genererar en sorts 

överinlärning, och på det sättet ger det också mer tid för läraren att hinna hjälpa 

alla. De äldre har mer med sig av vardagsmatematik men kan ha svårare att lära 

om, om de har lärt sig fel. Vuxenstuderande kan ha lättare för att halka in i ett 

inrotat tänkande och se saker och ting som de alltid erfarit dem. Som en del av 

undervisarna sa, handlar matematik om att tänka, inte räkna. Man kan använda sig 

av rabatter, bensinpriser, lån med räntor, som kopplar till de studerandes 

vardagserfarenhet och upplevelser.  

 

Matematik måste kunna diskuteras eftersom det befäster kunskap, var åsikten hos 

många av de intervjuade lärarna. Då man åldras blir man mer ”fyrkantig” i sättet 

att tänka. En lärare uppgav att de jobbar aktivt med uppgifter som stimulerar till 

att tänka mer än att räkna. Enligt honom är kärnan i matematiken inte bara att 

räkna mekaniskt utan att tänka. Däremot uppgav flera lärare att deltagarna måste 

kunna vissa regler till exempel när det gäller negativa tal, annars var det svårare 

att gå vidare. Flera av lärarna sa också att man kan ta annonser och använda i 

undervisning om procent och rabatter, för att göra ämnet intressantare och mera 

vardagsnära. De studerande får inte vara rädda för matematiken – även om många 

har negativa erfarenheter från tidigare skolgång där de upplevde att de inte kunde 

matematik alls. 
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6 DISKUSSION  

 
Vårt syfte med detta arbete var att undersöka lärares sätt att undervisa och bemöta 

vuxenstuderande, om det är skillnader i didaktiskt upplägg eller hur läraren 

upplever sin yrkesroll i jämförelse med grundskolan, samt att få en inblick i hur 

tanken om det livslånga lärandet införlivats i utbildningen. Vi var också 

intresserade av att veta vilken betydelse ålder och motivation har för studierna och 

om läraren kan påverka motivationen hos de studerande.  

 

Av resultaten ser vi att de flesta av lärarna upplevde att det var stor skillnad på att 

undervisa vuxna i jämförelse med grundskoleelever, speciellt eftersom 

vuxenstuderande har livserfarenhet och bredare förkunskaper som lärarna kan 

bygga undervisningen på än vad grundskoleeleverna har. Däremot så ansåg alla 

lärarna att de måste tänka mer på att bygga upp de studerandes självförtroende och 

att arbeta med att ta bort tidigare negativa erfarenheter av till exempel matematik. 

En intressant fördjupning hade varit att göra en klassrumsstudie där man studerar 

hur läraren, rent konkret, bygger upp deltagarnas självförtroende.  

 

När det gäller frågan om motivationens betydelse för studierna och hur läraren 

kan påverka den så svarade alla lärare att motivationen är viktig, både den 

studerandes yttre motivation som den inre. Av egen erfarenhet visste vi redan 

innan undersökningen att detta är en viktig faktor.  

 

Hur man påverkas av studier är nog intimt förknippat till individens tidigare 

sysselsättning och erfarenhet av skolgång, om man varit socialt isolerad i flera år 

eller om man blivit uppsagd från ett långvarigt arbete där nya sociala kontakter 

hörde till vardagen. Det kan också vara så att om en individ varit arbetslös i 

många år kan personen i fråga ha den synen att han/hon inte längre duger helt 

enkelt.  Däremot så ansåg alla lärare att de kunde påverka deltagarnas motivation 

med att uppmuntra och stimulera på olika sätt, till exempel att visa på varför de 

behövde procenträkning för att inte bli lurade av bankernas och finansbolagens 

räntesatser.  
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En annan aspekt som lärarna sett var, att en stark drivkraft för motivationen att 

studera hos de vuxna var att de då kunde hjälpa sina egna barn med deras 

skolarbete. Denna motivationsaspekt hade vi inte reflekterat över, eftersom tanken 

på att arbeta med matematik på sitt barns nivå trodde vi kunde ge dålig 

självkänsla. Vi hade en förutfattad mening om att deltagare någon gång blivit 

upprörda över att hamna på en lägre nivå än de själv trodde att de kunde klara.  

Slutsatsen från resultatet är det motsatta, det visade sig vara tvärtom. Ingen av de 

intervjuade lärarna hade upplevt att någon av de studerande känt sig kränkt av att 

de blivit tvungna att börja sina studier på låg nivå, i alla fall hade de aldrig blivit 

uppmärksammade på det av deltagarna. De flesta lärare sa att deltagarna var väl 

medvetna om vilka brister i ämnena de hade, men lärarna sa också att eftersom de 

är vuxna så blir bemötandet annorlunda eftersom de studerande ändå har 

förkunskaper och erfarenheter som inte grundskoleelever har.  

 

En av de intervjuade lärarna tyckte att den största skillnaden i att undervisa vuxna 

i jämförelse med grundskoleelever var att de senare måste socialiseras. Hans 

tolkning av att socialiseras var att eleverna skulle lära sig sitta still och arbeta, att 

ungdomarna behöver fasta regler och mer spel och lek för att hålla motivationen 

uppe. Läraren som har mellaneuropeisk bakgrund, hade inte undervisat mer än 

cirka två år i Sverige varav den största delen av undervisningstiden skett på 

grundskolan. Denne ansåg att man ska återinföra krav på grundskoleeleverna. 

Skolämnena ska vara avklarade inom en viss tid. Skolkande ska inte tolereras utan 

elever ska, som i lärarens hemland, hämtas av antingen polis eller omsorgsnämnd. 

Vi anser att begreppet socialisation rymmer mycket mer. Det handlar om att 

”inkulturaliseras”, det vill säga ta och vara en del av samhället och den kultur vi 

lever i.  Den intervjuade läraren har inte utbildats i Sverige och i hans hemland 

råder fortfarande en annorlunda syn på skola och utbildning, en syn som man allt 

mer frångått vad gäller svensk utbildning.  

 

Emellertid uppgav flera av lärarna att ett problem när man börjar läsa som vuxen 

kan vara att det är svårare att lära om, om de studerande lärt sig fel tidigare. Att de 

kognitiva strukturerna med tiden blir mer fasta kan tolkas som att det blir svårare 

att bryta med tidigare uppfattning om man ska lära sig att något inte är som man 

föreställt sig. Detsamma gäller för den studie som Ebbinghaus (Hård af Segerstad 
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et al 1996) gjorde där resultatet blev att äldre människor behöver mer tid och inte 

minns lika mycket. Detta kan tolkas på flera olika sätt, nämligen att det är svårare 

att lära sig något nytt, alternativt att lära om, när man blir äldre, medan andra 

undersökningar visar att intelligensen kunde vara högre ju äldre personen blev.  

 
Vuxenstudier var, då vuxenutbildningen var i begynnelsestadiet, ämnade att 

skötas vid sidan av yrkesarbete medan de studerande idag har individuella 

studieplaner som medför att de kan studera när de vill. Det är också meningen att 

den grundläggande vuxenutbildningen ska ge vuxna ”sådana kunskaper och 

färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv” och att 

möjliggöra fortsatta studier (Se bilaga 2).   

 

Man kan fråga sig om detta självbestämmande är en frihet som optimerar 

inlärningen för den lärande eller om skolgången blir onödigt uttöjd/fördröjd rent 

tidsmässigt. Kanske finner arbetssökande det som en bekväm 

arbetsmarknadsåtgärd att ”bara” behöva studera och leva på bidrag. Från 

samhällets sida ses åtgärden kanske som ett bra sätt att minska den öppna 

arbetslösheten och ”putsa till” statistiken. Trots att det finns en tanke om att man 

ska få studera när man vill, blir detta knappast förverkligat då man, för att få 

bidrag, måste läsa antingen heltid eller ett visst antal poäng. Detta berör 

vuxenstuderande som läser gymnasiekurser i högre utsträckning, inte 

grundläggande lika mycket.  

 

Vi tycker att begreppet livslångt lärande är intressant, och det kom till under 

1970-talet och gjorde att attityderna till skolgång ändrades radikalt. Tidigare 

skulle man ha studerat färdigt då man var 30 år såvida man inte ägna sig åt högre 

studier livet ut, medan det nu är accepterat att någon över 50 år läser in 

grundskolematematiken. Rubenson (1996) redogör för principen om det livslånga 

respektive det livsvida lärandet. Tanken är att dessa begrepp ska syfta till att 

lärande utanför skolan, i arbets- och vardagsliv, är av lika värde och betydelse.  

Vår uppfattning är att dessa begrepp begränsats till att gälla vuxenutbildningen. 

Den snäva användningen sker egentligen bara då man talar om vuxna som 

deltagare i skolsystemet fast den ursprungliga betydelsen av det livslånga lärandet 

var att det pågår ett lärande livet igenom, från vagga till grav. De slogans som 
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samhället framförde när vuxenutbildningen infördes på allvar var att människor 

skulle förverkliga sig själv och göra karriär, den outtalade betydelsen blev att 

individen skulle tänka på sig själv i första hand. Detta anser vi har skapat en bild 

av människan som en egotrippad varelse som ser till sitt eget bästa och struntar i 

andra, vilket vi inte tror var samhällets avsikt när det infördes. 

 

Vi håller med Larsson (1996) där han säger att kunskapen ska vara autentisk, det 

vill säga byggas upp med hjälp av aktiviteter som i sin tur är konstruerade med 

hänsyn till den lärandes vardag och erfarenheter. Annars är risken stor att 

kunskapen som erhålls i skolan inte får någon mening i det verkliga livet. Då blir 

det bara något som lärs för stunden och inte i ett vidare perspektiv. Den kunskap 

som skolan ska lära ut måste visa sig vara någon nytta för den studerande 

personligen, annars kan den inte approprieras och bli en personlig kunskap. 

 

De resultat vi fick om hur lärare bemöter vuxenstuderande som inte läst på länge 

var alla överens om att de studerandes självförtroende var en viktig förutsättning 

och något som lärarna behövde tänka på vid undervisningstillfällena. Detta 

speciellt som många av deltagarna hade negativa erfarenheter från tidigare 

skolgång där de upplevt att de misslyckats. Riksdagens proposition 2000/01:72 

säger att ett bra självförtroende är en förutsättning för lärande. Samtidigt finns 

litteratur som stödjer tanken om att studier förbättrar självförtroendet (Larsson 

1996). Vår fråga lyder: Vilket är korrekt? Relationen är nog mer komplex än att 

bara det ena stämmer. ”Hönan eller ägget?” Det kräver ett någorlunda bra 

självförtroende eller att någon utomstående övertygar en person att ta steget till att 

börja studera som vuxen. När man väl är i skolans lärandesituationer beror 

utvecklingen av självförtroendet på om du lyckas eller ej och kanske i vilket 

omfång du lyckas.  

 

Ett uttalande från en av lärarna som vi tycker beskriver hur undervisaren borde 

bemöta den lärande, oavsett stadie eller åldersgrupp som man arbetar i, är att det 

är viktigt att ta tillvara spontant uppkomna idéer från de studerande. Läraren 

måste respektera deltagarnas resonemang, inte skratta fast det kanske kom för fort 

och inte blev alldeles rätt. Då visar läraren som Dysthe (1995) säger att 

deltagarnas åsikter och idéer är värdefulla. Speciellt för en studerande med dåligt 
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självförtroende kan detta medföra att han/hon får känna att de faktiskt kan något, 

och att det de säger har någon betydelse. Utifrån vad vi har fått fram skulle vi 

kunna tänka oss att det skulle gå att forska vidare om detta med lärares bemötande 

och vuxenstuderandes inställningar och motivation. Vi valde att studera det från 

lärarperspektivet, men det skulle vara intressant att studera detta från 

deltagarperspektivet också.  
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A 

BILAGA 1 

 

Intervjufrågor till grundvuxlärare 

 

Namn? 

 

Bakgrund?  

-utbildning 

- undervisat vilka ”stadier”. Grunskola. Komvux. Grundvux. 

 

Hur länge har du undervisat grundvuxelever i matematik? 

 

Får /Har du fått kompetensutveckling? 

 

Din inställning till att arbeta med elever på den nivån? 

Hur har du upplevt att undervisa grundvux? Har synen ändrats? Hur? Varför? 

 

Finns det någon didaktisk skillnad vad gäller undervisningen av vuxna och 

undervisning av yngre? 

 

Finns det någon didaktisk skillnad vad gäller undervisningen av vuxna som går 

grundvux och vuxna som läser på komvux?  

 

- Vilka didaktiska frågor kommer i fokus? Varför (Syfte), När, Vem (den lärandes 

sociokulturella bakgrund), Hur/På vilket sätt (Metod och artefakter) 

 

Finns speciella metoder som används för just grundvuxelever eller som sällan 

används för andra elever? 

 

 



                                                     
  

B 

BILAGA 2 

 
Grundläggande vuxenutbildning 
 
Från Skolverkets sida på Internet (Skolverket 2006b) om grundläggande 

vuxenutbildning har följande definition hämtats:  

att den grundläggande vuxenutbildningen ska ge vuxna ”sådana kunskaper och 

färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv” Syftet är också 

att möjliggöra fortsatta studier. (Skollagen, 11 kap 2 §). Skolverket har ställt upp 

krav på vilka som får delta i grundläggande vuxenutbildning nämligen: att man är 

vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), att man 

saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan, och att man är 

folkbokförd i en kommun. Man kan studera i en annan kommun om man vill det. 

(Skollagen, 11 kap, 8 och 12 §§). Studerande i grundläggande vuxenutbildningen 

ska ha inflytande över hur utbildning utformas. (Skollagen, 11 kap 4 §). 

Kommunens ansvar är att invånare som har rätt till utbildning får det, och ska 

också aktivt rekrytera deltagare. (Skollagen, 11 kap 8 och 9 §§). Utbildningens 

kvalitet är också kommunen ansvarig för. Enligt Riksdagens beslut 18 maj, 2001 

om regeringens proposition Vuxnas lärande och utveckling av vuxenutbildningen, 

prop 2000/01:72 skall följande gälla för utveckling av vuxnas lärande. 

 

Mål 
 

Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin 

kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, 

ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.  

 Det utbildningspolitiska målet för verksamhetsområdet vuxnas lärande är att: 

”Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin 

kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, 

ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning” 



                                                     
  

C 

Strategi 
 

Pedagogik och arbetsformer utvecklas för att motsvara individernas 

föränderliga och ökande behov av lärande i ett kunskapsbaserat samhälle. 

Individens lärande och kunskapssökande stöds genom rådgivning och 

vägledning, baserad på erkännande av faktiska, redan förvärvade kunskaper. 

Ändamålsenliga lärmiljöer samt undervisning, handledning och nätbaserad 

utbildning tillhandahålls en omfattning som så långt som möjligt svarar mot 

alla vuxnas varierade behov av och förutsättningar för lärande. Ekonomiskt 

stöd erbjuds vuxna för att stimulera till deltagande i utbildning och 

kompetensutveckling. Samhället, arbetsgivarna och de enskilda ansvarar 

gemensamt för att olika individers och olika gruppers behov av såväl allmän 

som specialutformad utbildning tillgodoses. Allt formellt och ickeformellt 

lärande, som åtnjuter samhällets stöd, genomsyras av ett demokratiskt 

förhållningssätt och respekt för allas lika värde. En grundläggande samsyn 

över politikområden och samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknadens 

parter och folkrörelser eftersträvas för att förverkliga individernas lärande 

och kompetensutveckling. 

 


