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Sammanfattning 
Hur får matematiklärare tillsammans med specialläraren, ungdomar att efter upprepade misslyckanden med 
matematik att fortsätta kämpa. Svaret på den frågan kan vara matematisk elasticitet. Matematisk elasticitet är något 
som skulle vara värt att utveckla hos ungdomar i Sverige. De fyra grundpelarna matematisk elasticitet står på är att 
eleven har vetskap om: Tro på att hen kan lära sig matematik, värdet av kunskap i sitt framtida liv, för att utvecklas 
i matematik behöver eleven lägga ner tid på träning i matematik, och att våga bege sig in i utvecklingszonen och 
att stanna kvar där med hjälp av stöttning från läraren är viktigt. I den semistrukturerade intervjustudien ingick sju 
personer. Från intervjuerna sorterades citat in i sju kategorier enligt följande: tid, negativa känslor, positiva 
känslor, motivation, externmiljö, internmiljö och förhållningssätt. Studien visade att trots upprepade 
misslyckanden så går det att övervinna svårigheter. Ingenting är omöjligt.  Det fanns elever med en inre motivation 
som tack vare det lyckades att klara matematiken trots tidigare misslyckanden. Mycket tack vare matematisk 
elasticitet. Som speciallärare i matematik är det lätt att fokusera på enstaka saker i matematik som måste läras ut, 
och att se helheten är lätt att glömma bort. Att istället fokusera på matematisk elasticitet är ett sätt att lära eleven 
självhjälp och inte bli beroende av vilken lärare som hen har. Komvuxlärarna jobbade med matematisk elasticitet 
fast de inte var medvetna om begreppet och vad det innebär, instinktivt gjorde de det ändå. 
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Förord 

Vid arbetet med rapporten har författaren lämnat bekvämlighetszonen och klivit in i 
utvecklingszonen med hjälp av handledaren Ingemar Holgersson. Arbetet har varit både 
lärorikt och intressant.  

Jag vill passa på att tacka min handledare Ingemar Holgersson för allt stöd vid arbetet 
med min studie. Jag vill också passa på att tacka alla deltagare i min studie för deras 
medverkan. Utan dem hade det inte blivit någon uppsats. Slutligen tackar jag min fru, 
kolleger och kurskamrater för all tålamod och uppmuntran jag har fått då allt fokus har 
legat på uppsatsen. De har hjälpt mig med allt från te, fika till positiva hejarop.
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1. Inledning 

När lärare har utvecklingssamtal med elever som är i matematiksvårigheter får man som 
mentor ofta, när föräldrarna försvarar sina barn, höra: 

”Jag har aldrig fattat något av matten” 
”Usch matte tycker jag inte om” 
”Hemskt med matte, förstår att hen inte tycker om det” 
 

I varje klass upplevs det av lärare att det finns någon med matematikångest, ängslan 
eller oro. Elever som undviker matematik genom skolk eller på annat sätt. Därför vore 
det intressant att intervjua en grupp som har befunnit sig i matematikångest, men har 
tagit sig ur den. Sådana positiva berättelser finns de? I årskurs nio märks det en oro för 
nationella prov och en uppgivenhet, vilket ofta leder till dålig arbetsro för de som vill 
jobba i klassrummet. Alla elever ska ha bra förutsättningar att lyckas i skolan och både 
skolmiljön och hemmiljön är faktorer som spelar in i möjligheten till matematisk 
utveckling. En kompensatorisk skola ska försöka att ge elever samma möjligheter att 
utvecklas (Utbildningsdepartementet Lgr 11, 2019; Skollagen, 2010:800). 
I lärarrummet finns det också många lärare som tycker att matematik är hemskt eller 
svårt. Vi hör inte lika ofta att vad hemskt det är att skriva eller läsa eller lära sig något 
om geografi, bild, slöjd, spanska eller engelska. Matematiken är ihopkopplad med 
starka känslor. Hur får vi elever som har föräldrar med dålig erfarenhet av matematik att 
tycka om ämnet? Föräldrars positiva attityd gentemot skolan bidrar till en god 
utveckling för deras barn både inom skolämnen och i den sociala kompetens som 
behövs för att bli goda samhällsmedborgare (Svenska Unescorådet, 2006). Varför det 
som ifrågasätts av elever eller andra lärare är viktigt i ett matematiskt perspektiv skall 
lärare, speciallärare och specialpedagoger kunna motivera varför det är viktigt i ett 
matematiskt perspektiv (Lee & Johnston-Wilder, 2013). Lärare behöver därför vara 
förberedda på viktiga frågor eller påståenden så som: När används matematiken i 
vardagen? Varför är det matematiska språket viktigt? Varför behöver jag motivera mitt 
svar, det är väl bara svaret som är viktigt? 
 
Jag har alltid gått först när det gäller att bygga relation och få elever att ändra inställning 
till matematiken. För 25 år sedan började det med att jag införde läxhjälp utanför skoltid 
och utanför min arbetstid. På den tiden var avtalet annorlunda, men det har inte hindrat 
mig att fortsätta med det under alla år och införa det på de nya skolor jag har börjat 
arbeta på. De sista tre åren har jag fått det i min tjänst så att jag inte behöver lägga ner 
egen tid på det. Vi uppnår ofta en trevlig/positiv stämning till matematiken på denna tid.  
Inställningen till matematiken är ett hinder till utveckling. Var kommer den negativa 
inställningen ifrån? Är skolan, föräldrarna eller andra upplevelser orsaken till det? De 
som är positiva till matematiken, var kommer det ifrån? Min far tyckte att jag jobbade 
för lite med matematiken utanför skolan, hans kommentar var ”Du tycker matte är lätt 
nu, men hur gör du när matten blir svår? Har du inte lärt dig att sitta på ändan och ta den 
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tid som behövs kommer din första mur att vara hög”. Undermeningen i detta, från min 
far var att en elev behöver jobba och kämpa för att nå en utveckling. Motivationen är 
viktig för att övervinna sin rädsla eller ovilja för att jobba med matematiken. 
Intervjuerna i studien är färgstarka då olika känslor kan uppfattas, ilska, ledsamhet och 
glädje. Efter en fråga så rann detta ut från en respondent:  
 

Jag hade övervunnit min rädsla och gått till Komvux för att läsa  
upp matten. Jag missade första veckan för att jag var på semester,  
satte mig på lektionen och hon skrev de där ekvationerna och jag  
fatta inte ett skit! Sen skulle vi göra uppgifter och jag fick panik. 
Bläddrade i facit. Hon förklarade för mig.  Jag fattade ingenting, 
slösar bort timmar på att titta i facit. Kör norrut, ringde min  
syster och hon försökte övertala mig att vända och åka tillbaka  
och ge det tid. Nej jag går inte dit och blir förlöjligad! Hon sa åk  
tillbaka och fråga efter räknestugorna. Då kom jag till en  
rondell och bestämde mig för att ge matten en sista chans körde  
runt hela rondellen åkte tillbaka. Jag hittade salen med räkne- 
stugan och blev omhändertagen av en lärare och jag berättade 
 nästan gråtande att jag åkt därifrån. Läraren tog med mig till en  
annan tjej och började ta reda på vad vi kunde. Sen säger läraren  
ni saknar ju grunderna. Hon ser hur ledsna vi är och tar oss med  
till Orion och Singa på stödet. Kände direkt en jätteskön känsla, 
dom är jättetrevliga o ödmjuka.  Säger det löser sig vi sätter upp  
dig på dom här två tiderna. Nu skall jag få hjälp, man vart lite lugnare.  
Sen hörde jag om flex. Därefter har det gått framåt, några motgångar  
fått stöd av läraren. Singa: Det är ju bara matematik livet går vidare.  
Det roliga är att hela den här grejen har fått mig att ändra  
hela inställningen till livet nu är jag inte rädd för att försöka sånt  
som är svårt, utan jag vågar anta utmaningen. Skall till och med  
läsa matte nästa år på universitetet. [Skratt] (Assi) 

  
Denna starka berättelse återgavs med gråt, förtvivlan i rösten och avslutades med skratt.  
Detta är ett exempel på kämpaglöden, en del av vad som kan kallas matematisk 
elasticitet, som är det som får komvuxeleven att komma tillbaka. Intresset för 
komvuxelevens vilja och envishet att komma tillbaka är stor. Denna motivation vill jag 
kunna överföra till högstadiet och de elever jag möter där. För att få inblick i och 
kunskap om komvuxelevers motivation och deras lärares upplägg för att bygga upp 
matematisk elasticitet genomfördes två stycken intervjuer med lärarna och fem 
intervjuer med elever på Komvux. 

1.1 Problemformulering och syfte 

Studiens syfte är att försöka ta reda på hur lärare och speciallärare får komvuxelever i 
matematiksvårigheter att kämpa på nytt trots upprepade misslyckanden? För att få ett 
utförligt svar bröts syftet ner till fyra frågor:  

- Varför ger elever upp? 
- När känner elever att de får stöd? 
- Vilken är den vuxna elevens motivation? 



 

10 

 

- Förändras inställningen till matematik när elever får stöd på Komvux? 

Min förhoppning är att jag ska hitta något som är användbart även på lektionstid eller i 
de möjligheter som specialläraren har när denne möter eleven eller är en professionell 
samtalspartner till lärare i arbetslaget. I en drömvärld så får specialläraren eleven på 
grundskolan och gymnasiet att kämpa på nytt redan i ung ålder. Då skulle färre behöva 
gå på Komvux. Specialläraren ska jobba för matematikutveckling hos barn och 
ungdomar (SFS 2011:168) med att undanröja hinder och ett av hindren är elevens 
motivation och tro på sig själv, vilket kan ha påverkats av föräldrar. Kunskapen om hur 
elever och föräldrar får en positiv syn till matematiken är användbara. Dessa 
användbara kunskaper skall användas till att få eleven i matematiksvårigheter, som har 
stannat upp i sin matematikutveckling, att återuppta sina studier. Hur kan jag, och vad 
kan jag som speciallärare göra för att elever skall återuppta sin matematikutveckling? 
Hur undanröjer jag ett hinder och vilka hinder finns? När åtgärder och bemötande 
planeras så skall individens behov vara i centrum utifrån organisation, grupp och individ 
(SFS 1993:100). De som är i behov av särskilt stöd skall ges det, men vilka behov som 
en elev har är olika.  Det är inte alltid ämneskunskaperna, det kan vara tron på sig själv, 
kämpaglöd, förståelsen för att matematik är viktig och värdefull, som skall ligga i fokus 
för åtgärdsprogram och speciallärares arbete med elever i matematiksvårigheter 
(Skolverket Lgr 11, 2019).  

1.2 Definition av tre begrepp ångest, ängslan och oro. 

Elever uttrycker att de känner ångest för matematik, men vet de skillnad på oro, ängslan 
och ångest? Det intressanta är hur ångest, ängslan eller oro påverkar inlärning av 
matematik. Är skillnaden mellan dessa tre stadier märkbar. Alla tre påverkar inlärning 
negativt, men på vilket sätt eller på vilken nivå? Hur hjälper specialläraren eller 
ämnesläraren de elever som befinner sig i något av dessa stadier?  

1.2.1 Oro 

Oro är något bra för människan i sitt liv. Hålls den på en rimlig nivå så får oron oss att 
göra det vi ska på arbetet, i skolan, i hemmet och på fritiden. Oron kan vara en bra 
grund för att få eleven att förstå allvaret av att behöva arbete med matematiken hemma 
(von Knorring & Hedin & von Knorring, 2015). 

1.2.2 Ängslan 

Ängslan jämförs med oro och kan leda till ångest, men är lindrigare och närmare oro än 
ångest. Ängslan kan få en elev att bli handlingsförlamad och negativ i sina försök att 
lära sig matematik, men är betydligt enklare för en speciallärare eller lärare att hjälpa 
eleven att komma ur än ångest (von Knorring, Hedin & von Knorring, 2015). 
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1.2.3 Ångest 

Om ångesten är för stor så hindrar det människan i sina dagliga uppgifter. För eleven 
kan det innebära att eleven flyr ifrån matematiskt lärande och uteblir från lektioner. Har 
det gått så långt är det svårt för läraren att göra något utan ångest behöver behandlas 
med terapi eller medicin (von Knorring, Hedin & von Knorring, 2015). Detta innebär att 
i kommande avsnitt i uppsatsen används begreppet ängslan då vi som vi lärare kan 
motverka och bearbeta den ängslan som finns för att lära sig matematik. Ängslan är då 
ett lämpligt ord och tillstånd. 

1.2.4 Sammanfattning 

Oro hos eleven kan bidra till att hen jobbar hårdare mot att utveckla sig inom ämnet och 
ska inte ses som enbart negativt. När eleven inte bryr sig och inte känner någon oro kan 
det medföra att eleven inte jobbar så bra hen kan. Ängslan kan vara på gott och ont, en 
elev med god självkänsla kan hantera även detta. Eleven blir då motiverad att göra 
något åt sin situation. Däremot är ångest ett steg för långt och medför oftast behov av 
hjälp från en professionell, vilket kuratorn kan hjälpa elev och vårdnadshavare med. 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer The Growth Zone model att presenteras med de tre 
beståndsdelarna bekvämlighetszonen, utvecklingszonen och ängslanszonen. En modell 
som är till hjälp för läraren vid återkoppling till eleverna, men även för eleverna för att 
förstå vilket arbete de behöver göra för att utvecklas. Matematisk elasticitet är ett 
samlingsbegrepp för de egenskaper som elever i matematiksvårigheter behöver ha för 
att komma ur dessa svårigheter. Under denna rubrik kommer en redogörelse för vad 
matematisk elasticitet är och vilka fyra grundpelare som är grunden för begreppet. 
När vi bedömer eleverna på högstadiet så gör vi det utifrån olika förmågor vilka hänger 
ihop med intellektuella sidor hos eleven. De icke-intellektuella sidorna behöver 
uppmärksammas, dessa är uthållighet, envishet, frågvishet och att vara självsäker. 
Frågvis är ju barnet, men när eleven kommer in på högstadiet så ska den hitta sin plats i 
klassen och gruppen. Då vågar inte alla ställa den fråga som de har i sitt huvud 
(Hutaurak & Priatna, 2017). 
 
Motivation är en viktig del för att eleven skall orka med att utvecklas, i detta avsnitt 
motiveras begreppet matematisk elasticitet. Motivation delas upp i inre motivation, yttre 
motivation och återkoppling. 
 
För eleverna på Komvux hade miljön en plats i varje respondents berättelse. Därför blev 
det ett brett begrepp och delades upp i extern påverkan, intern påverkan och prestations-
fokus. Här handlade det mycket om misslyckanden och press, men den interna miljön 
var positiv på Komvux och negativ från grundskolan eller gymnasiet. 
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Respondenterna var hårda i sina omdömen av lärare, antingen var de bra eller dåliga. Ett 
kapitel utifrån detta med relationellt perspektiv och kategoriskt perspektiv känns 
nödvändigt för att koppla intervjuerna till, men även för att se hur Vygotskij passar in i 
dessa perspektiv. 
Det jag brinner för är att alla elever oavsett kunskapsnivå ska få det stöd de behöver och 
att kunna nå mesta möjliga utveckling i matematik. Därför är ett kapitel om skollagen 
och elevers rättigheter självklart för mig. 

2.1 The Growth Zone Model 

En elev i ett klassrum kan befinna sig i någon av följande tre zoner: 
bekvämlighetszonen, utvecklingszonen eller ängslanszonen, så som bild 1 visar, 
inspirerad av Lee och Johnston-Wilders bild (Lee & Johnston-Wilder, 2013). Det en 
lärare bör sträva efter är att eleven befinner sig i utvecklingszonen så ofta det går. 
Driver vi eleven för hårt förbi utvecklingszonen så att eleven hamnar i den röda zonen, 
så ökar risken för att eleven kommer att uppleva ängslan och att förmågan att tänka 
rationellt hämmas. Det är viktigt att eleven får tillåtas att misslyckas vid lösning av 
matematiska problem. Läraren ska bygga upp en klassrumssituation så att ett 
misslyckande ses som en möjlighet till att lära sig matematik, ett ”floppat klassrum” 
(Nottingham & Larsson, 2018). Skolan ska försöka bidra med rätt inställning och 
stöttning så att risken att hamna i den röda zonen (bild 1) minimeras. När läraren inte 
har nått fram till eleven och lyckats ge rätt redskap för att klara situationerna kan 
specialläraren jobba på att nå fram till eleven och skapa rätt förutsättningar (SFS 
2011:168).  Här kan nedanstående bild vara till hjälp.  

 

 

 

 

Utvecklingszon 

 

 

 

Ängslanszon 

 
Bild 1:  
The Growth zone model, ritad med  
utgångspunkt i Johnston-Wilder & Lee. 
 

 
Bekvämlighet

szon 
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Ju längre eleven är i utvecklingszonen desto mer framgång väntar och matematisk 
elasticitet (Lee & Johnston-Wilder, 2013), det gröna fältet (bild 1) utvidgas. Att 
utveckla matematisk elasticitet är en del av behovet för en elev, då en förmåga att inte 
enbart klara av matematiken är målet, utan även att vara förberedd för gymnasiet och 
klara matematikstudierna med mindre stöd längre fram (Lgr 11, 2019).  

När eleven lyckas med detta vid ett tillfälle så kommer det att ge möjlighet att klara 
detta vid nästa, nästa och nästa tillfälle. På detta sätt stärks självförtroendet och 
självinsikten. En väg att gå för skolan är att utbilda speciella coacher på matematisk 
elasticitet som inte kan svaret på uppgifterna inom matematik, men ger eleverna ett 
tankesätt som kan användas i olika situationer i livet. Projektet ”coaching for 
mathematical resilience” (Johnston-Wilder, Lee, Garton, Goodlad & Brindley, 2013) 
hade ett lyckat resultat i England. Först utbildades coacher som sedan i sin tur utbildade 
lärjungar och äldre matematikelever. 

2.1.1 Bekvämlighetszonen 

Bekvämlighetszonen, där känner sig eleven trygg och kan arbeta med matematiken utan 
att få hjälp eller stöd. Allt är känt, inget nytt tillkommer. Den här zonen är användbar 
för att det eleven kan har automatiserats och utövas utan någon större energiåtgång. Allt 
görs med ett flyt och misstag händer inte. Självförtroendet byggs upp, men är eleven här 
för ofta så kommer eleven att tycka det är tråkigt med matematik, och motivationen till 
att arbeta med att utveckla sin matematiska kunskap försvinna. Eleven måste våga anta 
utmaningen att bege sig till utvecklingszonen. 

2.1.2 Utvecklingszonen 

I utvecklingszonen hittar läraren en lagom svårighet på det som eleven inte kan, här blir 
dock individualiseringen viktig då alla elever har olika utgångspunkter och 
förkunskaper. Det är arbetsamt att vara i denna zon, men ju längre tid eleven kan vara 
här desto mer utvecklas eleven. En elev blir nöjd då den kan riva ner muren och klättra 
över. När svårigheterna och ansträngningen blir för hård kan eleven välja att gå tillbaka 
till bekvämlighetszonen. Om utmaningen blir för tuff finns det en risk att eleven glider 
in i den tredje zonen. 

2.1.3 Ängslanszonen 

Stress eller matematikångestzonen där triggas den primitiva delen av hjärnan och 
möjligheter till att utvecklas blir då svår. Istället triggas våra instinkter att fly, stelna och 
slåss! Dessa klassiska ord väljer jag att skriva om i för en klassrumssituation relevanta 
verb. I en klass så kan en elev i denna zon utebli från lektionerna, passiviseras och 
läraren uppfattar eleven som blyg och tillbakadragen. Eleven kan sitta en hel lektion 
utan att få något gjort och gör det tyst för att de vuxna i klassrummet inte skall 
uppmärksamma hen. Författarens erfarenhet är att det är en medveten strategi från 
eleven. I extra anpassningar finns det i dessa fall ofta att de passiva eleverna som har 
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svårt att starta med uppgiften skall sättas igång av läraren. Detta är en kortsiktig lösning. 
Busstreck och att röra sig i klassrummet för att undkomma matematik är liktydigt med 
att slåss. Få ut sin ilska på annat sätt är också en fungerande strategi. Lösningen för 
dessa elevexempel skulle kunna vara matematisk elasticitet i ett mer långsiktigt 
perspektiv. 

”The growth zone model” (Lee & Johnston-Wilder, 2013) kan vara till hjälp för elever i 
matematiksvårigheter så att de kan vara om ändå bara för en kort stund i 
utvecklingszonen. Efter övning kan eleven bli medveten och bredda utvecklingszonen. 
Det är också bra att den tid som eleven vågar vara där blir längre och längre. Strävan 
mot en utveckling inom matematiken mot högre mål är en förutsättning för att utvecklas 
och bli bättre. Det är bekvämt att endast jobba med det som eleven kan och är säker på. 
Utvecklingen står då still, men självförtroendet är också viktigt och det utvecklas när 
eleven gör saker den kan. När eleven beger sig till utvecklingszonen så är det viktigt att 
eleven vill lära sig och tror sig själv om att kunna lära sig. Eleven vill ofta ha en enkel 
stig att följa för att klara av uppgifter eller problemlösningar, förmågan att kämpa är 
något som saknas bland flertalet elever. De tre teman som anses viktiga för att nå 
matematisk elasticitet är värdet (Lee & Johnston-Wilder, 2013), att det är värdefullt 
med matematisk kunskap i alla delar av det framtida livet. Kämpa (Lee & Johnston-
Wilder, 2013), alla får kämpa oavsett om eleven har lätt eller svårt för matematik. Det 
är inte ens säkert att vi ska se på matematiken som lätt eller svårt utan helt enkelt 
utvecklingsbar. Utveckling (Lee & Johnston-Wilder, 2013), alla kan utveckla sig i 
matematik från den punkt de är med arbete och stöttning. 

2.2 Matematisk elasticitet 

Resilience är ett begrepp som förekommer i svensk litteratur trots att det inte är ett 
svenskt ord. I sammanhang som socialt arbete, psykosociala sammanhang, ekologi och i 
entreprenörskap. Inget bra svenskt ord har hittats, men i uppsatsen används ordet 
matematisk elasticitet för mathematical resilience. 
 
Begreppet används bland annat för människor som utvecklar sig ”normalt eller positivt 
under riskfyllda förhållanden” (Andershed & Andershed, 2005). För att en elev ska 
kunna visa detta så ska hen uppleva osäkerhet i sin lärsituation, vilket händer när eleven 
puttas mot den proximala utvecklingszonen i pedagogiska situationer (Luttar, Cicchetti 
& Becker, 2000). För att ha resilience krävs det att eleven utsätts för och har följande 
två faktorer: oro för matematik och smarthet att hantera det på ett utvecklande sätt. 
Eleven kan anpassa sig till sin inlärningssituation  
 
 … i barnets grundläggande adaptionssystem: 
 kognitiva, emotionsreglerande, beteendereglerande, 
 i relation mellan barn och förälder och i motivationen  
 att lära sig nya saker och engagera sig i sin omgivning. 
 (Andershed & Andershed, 2005:191)   
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Masten (2001) har även lagt till vissa egenskaper och fördjupat innebörden, så att den 
svenska kompensatoriska skolan blir meningsfull. En lärare eller speciallärare, special-
pedagog kan spela stor roll för elevens utveckling av ”goda relationer till kompetenta 
och omtänksamma vuxna i familjen och närsamhället, god kognitiv förmåga och 
förmåga till självreglering, en positiv syn på sig själv, samt motivation att fungera 
effektivt i sin miljö.” (Masten, 2001). 
 
Lee och Johnston-Wilder utvecklade begreppet mathematical resilience och kopplade 
det till matematik och de speciella behoven inom detta område. För att säga att man har 
matematisk elasticitet (Lee & Johnston-Wilder, 2013) så har fyra indikatorer testats på 
studenter i Indonesien av Hutaurak och Priatna: 
1. Förståelsen för att matematik är viktig och värdefull. 
2. Viljan och envisheten till att lära sig matematik i alla former av tillfällen 
3. Tron på att det är möjligt att lära sig matematik och inte ge upp innan start. 
4. ”Grit”, kämpaglöd, SISU och tugga taggtråd är olika meningar, ord i olika kulturer 
som talar om att vi kämpar så mycket vi kan för att uppnå det vi vill (Hutaurak & 
Priatna, 2017).  
 
Dessa fyra indikatorer testades på en grupp av Hutaurak och Priatna och varje del hade 
en femgradig skala. Undersökningen gjordes noggrant av författaren. Författaren tog 
hänsyn till språket genom att låta en lingvist göra översättningen från engelska till 
indonesiska, så att de fem nivåerna hade samma betydelse som i den ursprungliga texten 
från Lee och Johnston-Wilder. Dokumentet skrivs sedan på engelska. Ur den artikel jag 
läst detta så kan jag inte tyda hur de fem nivåerna är graderade. Är de fem nivåerna så 
exakta som författaren säger? Det är ett frågetecken för mig. Författaren lämnar en 
referens till Lee och Johnston-Wilder, där det är möjligt att se hur man värderar 
nivåerna. Resultaten på de 36 eleverna var tillförlitliga enligt författarens text. 
 
Ett begrepp har växt fram i den anglosaxiska världen och därefter erövrat resten av 
världen, detta begrep är ”mathematical resilience” (Lee & Johnston-Wilder, 2013). Jag 
har försökt att hitta bästa möjliga svenska ord för detta utifrån de kriterier som finns och 
har valt matematisk elasticitet, utifrån min egen skapade bild (bild 2) så är ordet 
lämpligt då tjockleken på utvecklingszonen kan variera från individ till individ och även 
för en individ vid olika tidpunkter. Matematisk elasticitet kan även tränas upp och bli 
bättre hos en individ i en matematisk utvecklingsfas. Kriterierna för matematisk 
elasticitet i något omskriven svenska är enligt nedan: 

- Eleven kan bli och klara av det som den vill, eleven ska tänka att kunskapen 
inom matematik utvecklas genom hårt arbete och beslutsamhet. 

- Matematikkunskap är användbar både för individen i sin dagliga närvaro och när 
eleven ser på världen. Kunskapen är också uppskattad bland alla elever och inget 
som de skäms för. 

- Veta hur eleven lär sig matematik och på vilka sätt de kan ta till sig matematik 
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- Få rätt stöd för att våga befinna sig i utvecklingszonen. 

2.2.1 Värdet av matematikkunskap 

Dessa kriterier skall vara till hjälp för både lärare, elever, föräldrar och coacher så att ett 
positivt synsätt utvecklas (Lee & Johnston-Wilder, 2013) runt att lära sig matematik. 
Enligt Lee och Johnston-Wilder så behöver inte föräldrar kunna matte för att hjälpa sina 
barn utan det skulle räcka med kunskap om matematisk elasticitet. Ett positivt synsätt 
undviker också matematikångest (Lee & Johnston-Wilder, 2013). Det existerar 
matematiklärare som har en uppfattning att den mentala utvecklingen är väldigt viktig 
för att utvecklas mot högre matematisk kunskap. Med högre matematisk kunskap menas 
utifrån elevens nuvarande kunskapsnivå. ”Sorgligt många mattelärare” (Lee & 
Johnston-Wilder, 2013) tycker att det roligaste som finns är matematik, de har aldrig 
förberett sig för frågan. När används matematik på något annat ställe än i skolan? 
Lärarna har inte kopplat proportionalitet eller en funktion till när de går till affären och 
handlar grönsaker eller frukt. Bestämmer sig för vilket elbolag som skall leverera elen 
och ta hänsyn till alla variabler och se den mest lämpliga efter deras behov. Istället litar 
de flesta på det försäljaren säger och hur ofta får kunden inte höra vårt alternativ sparar 
du så och så många kronor med. Då glömmer icke-matematikern bort att säljarens 
viktigaste uppgift är att sälja. Språket är ingångsporten till att eleven kan ställa rätt fråga 
till läraren när eleven behöver stöttning eller positiv feedback för att komma vidare. 
Språket behövs för att kunna undersöka eller sammanfatta en matematisk tanke som 
eleven därefter kan pröva och hjälpa andra i samma matematiska kontext. 
 
I klassrummet ska det vara ett tillåtande klimat (Nottingham & Larsson Bosse, 2018). 
Felaktigheter i begreppsanvändning och beräkningar skall användas till att lära sig. Hur 
hen lär sig matematik och olika lösningar på samma problem bidrar till ett bredare 
synsätt för eleven i matematik. I ett sådant klimat utvecklas matematisk elasticitet. Vid 
såväl muntlig som skriftlig redovisning av matematiska uppgifter så synliggörs hur 
verktyg, tankar och matematiska idéer används och sammanfogas till en helhet som 
möjliggör för hela gruppen att utveckla sin matematiska skicklighet och även ökad 
matematisk elasticitet uppnås (Pillips & Soltis, 2014, Lee & Johnston-Wilder, 2013). 

2.2.2 Kämpa med matematiken 

Inkludering är en viktig aspekt i form av att alla ska få lära sig på sitt sätt. Om någon är 
exkluderad i det matematiska tänkandet så är det bra som lärare om jag hittar ett sett att 
få med den eleven som är exkluderad. I en grupp individer så ska det tillåtas att vara 
engagerad i matematik, komma med idéer och hitta intresset och möjligheterna med 
matematik. Alla deltagare i gruppen ska ha samma möjlighet att komma med idéer 
oavsett om de är rätt eller fel. En idé leder framåt om eleverna följer den till en 
genomtänkt handling. Alla har murar att klättra över, både de som tycker att plugg är 
onödigt och de som tycker att plugg är nödvändigt. Alla elever har olika styrkor, men 
dessa styrkor är inte nödvändiga att ha. Varje elev kan använda den styrka som de har. 
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Minnet är en sådan styrka som är överskattad. Det viktigaste är att starten sker från den 
punkt eleven är med den kunskap som den har. Frasen ” Du kan det inte än” (Lee & 
Johnston-Wilder, 2013), men med tiden på din sida så ”Kommer du att klara av det” 
(Lee & Johnston-Wilder, 2013) är viktigt att få höra eller som Gunde Svan säger 
”ingenting är omöjligt”. 
 
Mattematikångest är inte beständigt utan det går med rätt verktyg att övervinna rädslan 
för matematik, men ju längre tid innan läraren börjar att jobba med elasticitet desto 
tuffare kan det vara då bara att nämna ordet matematik kan få eleven att känna ångest. 
Därför är det viktigt att bygga upp självförtroendet hos eleven och inte bara 
självförtroende utan optimistiskt självförtroende. Självförtroendet ska inte vara sådant 
att man tar ett steg från klippan ut i fria luften. Självförtroendet ska vara baserad på 
hopkopplad matematisk kunskap och matematisk elasticitet. Självförtroende är basen 
till att kunna hjälpa sig själv och lyckas i okända situationer. En start för en elev som 
har varit med om misslyckanden i matematik är motivationen. Inre motivation som 
innebär att eleven har bestämt sig att ta till varje möjlig väg till att lyckas. Inte bara med 
matematiken utan med det mål som är orsaken till motivationen (Lee & Johnston-
Wilder, 2013). 
 
En studie i Finland skulle visa om det var skillnad på känslor för matematik mellan 
könen. Efter ett nationellt test delades 1358 respondenter in i tre grupper. Dessa var 
uppdelade enligt följande: Matematiska svårigheter, låg matematiskt testresultat och 
förväntat testresultat. Eleverna som var 14-15 år fick sedan sätta poäng på sina känslor 
mellan 1 till 5. De känslor de fick ta ställning till var nöjsamhet, stolthet, ilska, ångest, 
skam, hopplöshet och ointresserad. Beräkningar utfördes statistiskt och dessa jämfördes. 
Utifrån statistiken gjordes det en känsloprofil för respektive grupp och kön baserade på 
de negativa känslorna beskrivna ovan. Mellan könen skiljde det sig åt i hur de känner 
för matematik. Enligt undersökningen så har kvinnor en mer negativ känsloprofil än 
män i gruppen för matematiska svårigheter. En hypotes är att det beror på tron om att 
kvinnor har sämre möjligheter att lära sig matematik än män. Detta skulle medföra att 
negativa kommentarer från lärare påverkar kvinnor mer än män (Holm, Hannula & 
Björn, 2017). 
En kvantitativ studie under sjuårstid tittade på vårdnadshavares påverkan på sina barns 
attityder till matematik under ”FMN Family math night”. Det som gör att studien är 
osäker är att de som deltar oftast redan är positiva till matematik. Deltagarna var från 
förskolan till årskurs 8. De fick belöningar om de deltog i form av att de deltog i 
dragning av olika priser. De fick även mat och vatten under arrangemanget. 
Forskningsfrågorna: 

 What are parents´and students´attitudes toward mathematics? 
How do parents´attitudes influence their child(ren)´s attitudes  
toward mathematics? ( Mohr-Schroeder, Jackson, Cavalcanti Jong,  
Schroeder Fayette och Speler, 2017:216). 
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Författarna hoppades få reda på vad föräldrarna hade för attityder till matematik och om 
det påverkade barnen eller inte. Den viktigaste faktorn till att studenten lyckas är 
studentens attityd (Tapia, 1996). Den här studien visade ett positivt resultat när det 
gäller föräldrarnas attityder, men det är också föräldrar som bryr sig som går på 
familjemattekvällar. Möjlig begränsning av denna studie är urvalet, som redan nämnts 
av mig. Elever och tidigare-lärare har en negativ syn till matematiken och det är viktigt 
att ändra den och ha samtal mellan föräldrar och elever om hur man bäst lyckas i 
matematik. Artikeln tar inte upp vad som görs åt negativa lärare, ändå konstaterar den 
att en negativ förväntan från lärare är något väldigt dåligt för elevernas möjligheter att 
ha en positiv attityd till matematiken (Mohr-Schroeder, Jackson, Cavalcanti, Jong, 
Schroeder Fayette och Speler, 2017). Vi skall vara kompensatoriska i svensk skola och 
här säger de att vi skall lära föräldrarna strategier/aktiviteter som hjälper deras barn. En 
kollision mellan svensk och amerikansk skola då skolan i Sverige inte kan begära att 
föräldrarna skall göra detta (Skollagen, 2010:800). 

2.2.3 Matematisk utveckling 

Återkoppling om en elevs matematiska utveckling är en viktig faktor för att eleven ska 
få en positiv bild av att lära sig matematik. För att återkopplingen ska bli bra så måste 
läraren ha bra koll på varje individ. Vad de skall jobba vidare med, vilka prestationer 
hen gör och vilka framsteg hen gör. När eleven får reda på vad den skall utveckla måste 
detta ske på ett sätt som inte sänker elevens självförtroende, självkänsla och att hen ser 
sina fel som något hen kan lära sig av. Bakom varje svar ska det ligga en tanke och 
arbete, till och med hårt arbete. Att lära sig matematik betyder hårt jobb och vetskap om 
vad målet för varje lektion eller område är. Återkopplingen är ett sätt att få eleven att 
förstå vad målet med just den här lektionen är om det har blivit oklart. Olika elever 
uppfattar målet på olika sätt och varje elev behöver återkoppling för att utveckla sig när 
de befinner sig i utvecklingszonen (Nottingham, 2010). 

2.3 Motivation 

I många fall upplever pedagogen att eleven inte vet vad hen ska ha kunskap till. Få vet i 
grundskolan vad de ska utbilda sig till. När de inte vet det så är det svårt att veta vilken 
kunskap som är nödvändig. Motivationen för högstadieeleven är något som studie- och 
yrkesvägledaren, specialläraren och läraren bör jobba med. En elev utan motivation är 
som ett tågsätt utan lok. Motivationen delas upp i två kategorier. Den yttre och den inre 
motivationen (Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler & Svedberg, 2011). 

2.3.1 Inre motivation 

Den inre motivationen tycks ge mer permanenta kunskaper (Giota, 2006). När eleven 
vet vad hen vill så är det lättare för hen att motivera sig för vad som måste göras för att 
uppnå det som hen vill. Den inre motivationen är beroende av intresse, koppling mellan 
känslor och tankeutveckling, verklighetsbaserad kunskap ur elevens perspektiv som hen 
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är i behov av och en nyfiken inställning (Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler & Svedberg, 
2011). 

2.3.2 Yttre motivation 

Den vanligaste motivationen får en elev i form av att hen känner sig duktig med ett högt 
betyg, får pengar eller beröm av sina föräldrar för varje betygssteg eller på andra sätt får 
en positiv belöning som inte bygger på att öka hens positiva känslor för att utveckla sig 
inom skolämnet (Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler & Svedberg, 2011). 

2.3.3 Återkoppling 

Återkopplings ska ske regelbundet och har en stor inverkan på elevens utveckling 
(Hattie, 2012). Genom återkoppling så stimuleras eleven och ges konkreta förslag på 
utvecklingsområden oavsett vilken nivå eleven ligger på (Skollagen, 2010:800). 
Definition på återkoppling: 

Återkoppling ska ge information om arbets- 
uppgiften eller processen som hjälper eleverna 
att komma närmare sina lärandemål. 
(Nottingham, 2010:22) 

För att återkopplingen ska vara en av de faktorer som påverkar eleven mest, ska den 
eftersträva att:  

● avse tydliga och specifika mål. 
● inspirera eleven att svara aktivt och eftertänksamt. 
● innebära att man lär av sina misstag snarare än är rädd att begå dem. 
(Nottingham, 2010:22)  

Att ge beröm till elever utan en konstruktiv metod kan göra att personen får beröm och 
inte personens handling eller framsteg. Ges återkopplingen utan eftertanke, ”detta kan 
du förbättra”, så kan det också vara nedslående. Här kommer tanken om att använda 
bild 3 som en modell i återkopplingssamtalet om matematisk elasticitet. Det kan hjälpa 
eleven i rätt riktning i sin matematiska utveckling. 

2.4 Miljön 

En av de saker som strävas efter i klassrummet är arbetsro. Eleverna skall ha en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (Skollagen, 2010:800). Studiero och 
trygghet påverkas av flera olika faktorer. Här delar vi upp de saker som påverkar 
arbetsron i extern påverkan och intern påverkan. 

2.4.1 Extern påverkan. 

Med extern påverkan menas det barnet tar med sig in i sin ryggsäck från föräldrar 
förväntningar och uppfostran. Det som sker utanför lektionstid men tas med in i 
klassrummet påverkar också lektionens kvalité. Det kan ha hänt saker på rasten, i 
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hemmet, vilket kan ge jobbiga utmanande tankar som eleven går och tänker på och kan 
vara svåra för eleverna att släppa. Eleverna har olika möjligheter att få hjälp av sina 
föräldrar beroende på deras kunskaper och motivation, där föräldrarna inte hjälper till 
kan det ofta vara andra närstående som hjälper till t.ex. syskon, andra 
familjemedlemmar, kamrater och skolpersonal (Holmlund, Lindhal, Plug, 2011; 
Högdin, 2006). Påverkan från föräldrar när det gäller olika ämnen finns i stor 
utsträckning. Matematiken är ett av de ämnena som ger upphov till starka känslor hos 
de flesta vuxna, antingen positiva eller negativa. Detta försöker skolan genom sitt 
kompensatoriska tänkande att ändra på med ambitionen att alla elever kan få samma 
möjligheter att utveckla sina kunskaper inom olika ämnen. Skolans möjligheter ligger i 
att anpassa situationer i klassrummet till olika elevers behov och ge möjligheter till 
olika sätt att visa sin kunskap på. Skolan har goda möjligheter till att kompensera för att 
elever inte får hjälp hemma (Högdin, 2006). På senare år har frivillig studiehjälp efter 
skoltid funnits för elever, både för de som behöver utmaningar och extra stöd. 
Sommarskola har erbjudits för de som inte når målen. 

2.4.2 Intern påverkan 

Klassrummets klimat och atmosfären är två skilda saker. Atmosfär påverkas av den 
externa påverkan så som det som hänt i hemmet eller på rasten. Klimatet byggs upp och 
är mera konstant än atmosfären. Tre faktorer påverkar klimatet i klassrummet, läraren, 
eleven och uppgiften (Müller de Morais & Pindešová, 2016). Här finns det saker som 
specialläraren och specialpedagogen kan fundera på. Möblemanget i klassrummet, 
utsikten genom fönstren, intressefångande genomgångar, struktur och ramar m.m. Alla 
dessa kan relateras till antingen läraren, eleven eller uppgiften. 

2.4.3 Prestationsfokus 

Beröm och samtal ska med fördel handla om elevens utveckling och inte vilken plats på 
provet eller i klassen eleven har på ett visst prov.  

Världen över är klassrum, skolor och hela system mer  
fokuserade på enskilda individers framgång i förhållande 
till andra, än ett lärande för lärandets egen skull 
(Nottingham & Larsson,2018:57). 

Bedömning kan ske på minst tre sätt: 

- för inlärning  
- av inlärning 
- som återkoppling 

Enligt Hattie är bedömning väsentlig att göra på ett sätt så att eleven får reda på sin 
”utveckling mot kriterierna för måluppfyllelse” (Hattie, 2012).  Bedömning av inlärning 
ger minst då eleven redan vet hur det kommer att gå eller vet hur det har gått. 
Bedömning för inlärning är mer på rätt väg, då eleven får reda på hur den kan förbättra 
sig oavsett resultat. Bedömning som återkoppling ger mycket då läraren får 
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återkoppling på om lektionen behöver ändras efter elevernas behov. Lektionens 
målsättning är att ge eleverna ”återkoppling så att de kan lära sig hur de kan självreglera 
och bli motiverade att engagera sig i ytterligare lärande.” (Hattie, 2012). En intressant 
fråga är om eleven har lärt sig något nytt på den aktuella lektionen, har eleven befunnit 
sig i bekvämlighetszonen hela lektionen, eller har eleven gjort lagom med utfall in i 
utvecklingszonen? Är det någon elev som befinner sig i ångestzonen och behöver stöd 
för att börja om? Dessa frågor är viktiga för läraren att begrunda för att få till en bra 
individualisering. En cykel som startar där eleven befinner sig och vilka behov eleven 
har. Därefter konstaterar läraren om hen har tillräckligt med kunskap för att kunna leda 
eleven mot målen, om inte behöver läraren se till att hen får den och bli väl förtrogen 
med den kunskap som behövs. Inställningen att läraren inte kan lära sig något nytt utan 
är färdig när hen fått lärarlegitimationen är att ha låga förväntningar på läraren och raka 
motsatsen till vad vi kräver av eleverna. När eleverna fått tillräckligt med tid och 
chanser att lära sig och uppnå de mål som bestämts, är det dags för återkoppling som 
klargör om läraren har använt rätt metod, och vilket nästa steg som eleven behöver 
fokusera på. Var eleverna befinner sig nu och sedan starta om cykeln på nytt 
(Timperley, 2013). 

2.5 Lärarens betydelse 

En av lärarens viktigaste uppgifter är att inspirera elever till att våga utmana sig själva. 
Eleven kan ha en enkel väg till ett svar eller en svår väg. Läraren bör påverka eleven att 
välja den svåra vägen för att utveckla sig (Nottingham & Larsson, 2018). Pedagogens 
kompetens att motivera eleven genom att skapa intressanta lärtillfällen så att tankar 
kopplas ihop med engagemang och med verkligheter som eleven känner igen. Då 
skapas en inre motivation och nyfikenheten hålls vid liv (Falk-Lundqvist, Hallberg, 
Leffler & Svedberg, 2011). Det som har störst påverkan på eleverna är undervisningens 
kvalitet och att alla elever inte har samma möjligheter och förutsättningar. I den bästa av 
världar kommer eleven till skolan och är mätt med en bra frukost, motiverade, har fått 
stöd med en positiv lärmiljö hemma, är lugna och hungrar efter kunskap. Så ser inte 
verkligheten ut. Vi inom skolans värld måste se till att alla får så goda förutsättningar 
som möjligt. Struntar vi i de elever som inte får detta från sina föräldrar så måste vi ge 
dem det i skolan (Hattie, 2012; Ahlberg, 2016;Skolagen, 2010:800;Skolinspektionen 
2010:14). Sverige ligger bra till då vi har fri lunch och skolan är kostnadsfri för våra 
elever. När vi möter elever i/med behov så är det två ytterligheter av synsätt på eleven 
som föräldrar och barn kan mötas av. Det relationella eller det kategoriska. I praktiken 
är det en blandning av dessa och inte renodlat av det ena eller det andra. Det 
specialpedagoger, speciallärare och rektor vill är att gå mot ett renodlat relationellt 
perspektiv (Ahlberg, 2016). 

2.5.1 Relationell pedagogik 

I ett klassrum så händer det en massa saker mellan lärare – elev och elev – elev, 
relationer emellan dessa är i fokus. Ifall dessa bidrar till att undervisningen blir bra och 
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läraren skapar och hanterar en bra lärmiljö för eleverna så är det ett relationellt samspel 
emellan alla i klassrummet som leder till en bra undervisningssituation (Aspelin & 
Persson, 2011). I relationell pedagogik försöker skolan hitta lösningar till problemen 
mellan eleven och den miljö som eleven utsätts för. Eleven skall inte känna någon skuld 
för de skol-svårigheter som hen befinner sig i. När specialpedagogen eller specialläraren 
vill hjälpa eleven utgår de ifrån fyra olika aspekter ”individ, grupp, skola och samhälle” 
(Ahlberg, 1999&2016), nödvändigtvis inte i den ordningen utan som ett samspel 
emellan dem. I relationell pedagogik ser vi eleven med synsättet att den är i behov av 
hjälp utifrån de fyra aspekterna till skillnad från det kategoriska synsättet där eleven är 
med behov av hjälp. Det är en gemensam sak för all skolpersonal och arbetslaget att se 
till att eleven får en så bra skolsituation som möjligt (Ahlberg, 2016). 

2.5.2 Kategorisk pedagogik 

Ur ett kategoriskt perspektiv ses eleven med synsättet eleven med problem. Det är 
eleven själv som är problemet. Eleven kan sköta sig, plugga mer eller anstränga sig mer. 
Eleven har en diagnos, dåliga förkunskaper på grund utav t.ex. lathet, sjukfrånvaro eller 
skolk. Det är eleven själv som är orsak till problemet (Ahlberg, 2016). Barnet och 
föräldern skuldbeläggs. Inte den bästa grunden för ett bra samarbete mellan hemmet och 
skolan. 

2.5.3 Vygotskij 

Utvecklingszonen var något som Vygotskij inte ägnade mycket tid åt. Däremot tänkte 
han på elevens proximala utvecklingszon. Enligt Vygotskij lär vi oss av andra personer 
och en av de viktigaste aspekterna är att vi härmar andra människor. Lärarens 
förväntningar av elever i klassen får inte vara sådan att läraren tror att eleven har 
begränsningar utan det är av största vikt att tro på elevens utvecklingsmöjligheter. Alla 
elever kan alltid utveckla sina kunskaper och bli bättre. Det viktiga för eleven är att ha 
goda kommunikationskunskaper och utvidga sin begreppsvärld i olika kontexter som 
blir begripliga i en verklig kontext, helst då en verklighetsnära för eleven. Interaktionen 
med andra människor i samband med ny kunskap och lärandet av begrepp är viktig 
enligt Vygotskij. Enligt Vygotskij så utvecklas eleverna två gånger, först tillsammans 
med andra elever i den fysiska miljön, och sedan i sin egen hjärna. Detta kan tolkas som 
att Vygotskij redan hade insett den relationella pedagogikens betydelse (Phillips & 
Soltis, 2016). 

2.6 Elevens rättigheter enligt skollagen 

Undervisningen ska anpassas till varje enskild elev så att de stimuleras ”i sitt lärande 
och sin personliga utveckling” (SFS, 2010:800), så att eleven utvecklas så mycket som 
möjligt. Detta gäller de elever som är i behov av stöd liksom de särbegåvade och 
studiemotiverade elever som också finns i skolan. Detta är kanske en utopi, skolan får 
nöja sig med att utveckla eleven så mycket som möjligt. Om eleven riskerar att inte 
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uppnå målen för godkänt ska särskilt stöd sättas in, i största möjliga mån i klassrummet 
tillsammans med övriga elever. Om eleven är i behov av särskild undervisningsgrupp 
måste det föregås av ett rektorsbeslut, och ett åtgärdsprogram ska upprättas med avsikt 
att eleven ska klara målen. Åtgärdsprogrammet ska utvärderas och omarbetas vid 
behov. Eleven ska veta vad som krävs för att uppnå målen i respektive ämne (SFS, 
2010:800). 

3.Metod 

Studiens syfte är att försöka ta reda på hur lärare och speciallärare får komvuxelever i 
matematiksvårigheter att kämpa på nytt trots upprepade misslyckanden och resultatet i 
studien skulle förhoppningsvis vara en metod för att spara tid för eleven och vända en 
negativ trend till en positiv och utvecklas i matematik. Lärare som jobbar med elever i 
behov av stöd på Komvux och elever i behov av stöd på Komvux har kunskap om 
denna intressanta frågeställning. Studien genomfördes med semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer med två stycken lärare och fem stycken komvuxelever. 
Semistrukturerad kvalitativ intervju innebär att intervjuaren har en intervjuguide som 
ger en vägledning om vilka frågor som ska ställas. Intervjuguiden följs inte slaviskt, 
utan passar det bättre in med en annan ordningsföljd så tillåts det. Besvaras frågan under 
en annan fråga eller när respondenten tillåts att lägga ut sin berättelse så stryks frågan. 
Frågorna är allmänt hållna och svaren kan bli olika utförliga, det gör att i vissa fall när 
intervjuaren uppfattar svaret som viktigt, så kan hen ställa en ny fråga för att klargöra 
det intressanta (Bryman, 2011). Det var två oberoende intervjuguider, en för lärarna 
respektive eleverna. Det blev en stor variation på hur intervjuguiden användes, från att 
ha ställt varje fråga och lagt till det som behövdes för studien, till att första frågan 
ställdes och hela berättelsen kom av sig självt, och tack vare berättarens utförliga 
redogörelse så blev de flesta av frågorna i intervjuguiden då också besvarade. När ett 
visst tema märktes av tilläts respondenten fortsätta och gavs synliga och hörbara 
positiva tecken på att det bara var att fortsätta. Fokus under intervjuerna låg på att inte 
påverka vad respondenten ville säga utan vara en aktiv lyssnare (Bryman, 2011). I 
missivbrevet informerades det om att intervjun skulle spelas in med bild och ljud, men i 
alla intervjuer utom en spelades endast ljudet in. Respondenterna tillät alla att ljudet 
spelades in.  En av intervjuerna genomfördes med bild. 

3.1 Urval 

Efter att syftesformuleringen blivit formad togs kontakt med Komvux där intressanta 
elever och lärare fanns för studien. Kontakten med rektorn upprättades med ett 
telefonsamtal, där upplägget och syftet med undersökningen presenterades, därefter 
skedde kontakten genom mejl. Rektorn mejlade kontaktuppgifterna till Stödet, efter att 
ha kontaktat dem med frågan om de ställde upp. Stödenheten på Komvux heter Stödet. 
Efter ett första möte där de grova riktlinjerna drogs upp, så var riktningen lagd. Till 
intervjuerna valde jag två lärare som jobbar på stödenheten av tre. Den tredje var på 
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semester under tiden som studien skulle planeras. Jag valde att göra två lärarintervjuer 
efter tillgänglighetsurvalet då det var dessa två av tre lärare som fanns tillgängliga med 
de elever som jag ville intervjua (Bryman, 2011). När jag konstruerade intervjuguiderna 
så gjorde jag en för lärarna (bilaga 2) och en för eleverna (bilaga 1). Dessa båda 
skickade jag till en lärare som distribuerade dessa till de andra lärarna. Efter att lärarna 
läst igenom guiderna valde de ut elever som var starka nog att klara av en 
intervjusituation. Ordet matematik och prat om matematik kunde vara ångest utlösande 
för de elever som inte har kommit tillräckligt långt i sin bearbetning av matematiken. 
Eleverna valdes ut av lärarna som utgick från sin uppfattning om vilka som var starka 
individer och skulle klara en intervjusituation bra utan att äventyra deras självkänsla. 
Följaktligen blev urvalet av elever enligt bekvämlighetsurvalet då intervjuaren inte fick 
fria tyglar att välja med hänsyn till elevernas utsatthet (Bryman, 2011).  

3.2 Analys 

De teman som användes vid analysen växte fram då transkriptionen var färdig. Intresset 
låg vid vilka känslor eleverna hade haft. Vilka fingerade namn informanterna har i 
uppsatsen presenteras i en tabell i nästkommande avsnitt, 3.3 bearbetningen. Hur de 
kände inför matematiken efter grundskolan eller gymnasiet och om den hade ändrats 
under komvuxtiden. Så kategorierna före och efter blev en viktig del, urvalet av 
eleverna gjorde att det i alla fall fanns ett före och efter. Känslorna för matematik var 
förändrad. Orsaken till att de befann sig i matematiksvårigheter utifrån deras tankar 
intresserade också mig. När deras orsaker kom fram i ljuset så hittades tre möjliga 
faktorer. Miljön, interna eller externa, tiden, hetsen över att ”hinna klart matteboken” 
(Tintin), känslor, motivationen den inre som de här komvuxeleverna hade. 

Vid analysen av intervjuerna så har färger använts, delats upp i rubriker och kategorier 
av anledningar enligt ovan: 

 -Utgångspunkt känslostatus; grön   

- Nuvarande känslostatus; blå   

- Orsak; gul  

- Faktor 1: miljö; rosa   

- Faktor 2: tid; orange  

- Faktor 3: känslor, lila  

- Motivation hos eleverna; lila streck på sidan 

Känslostatus syftar på tankar runt matematiken innan Komvux och efter eller under 
tiden de studerade på Komvux. Miljö kan vara både det som sker i skolan och allt som 
sker hemma. En fundering var om man skulle skilja på dessa med tilläggsorden intern 
som skulle vara i skolan och extern allt utanför skolan. Den uppdelningen gjordes 
senare i studien. Tid kan vara att eleven behöver mer tid för varje uppgift, avsnitt eller 
problem, vilken tid eleven har till sitt förfogande innan målen ska uppvisas eller nås. 
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Tid kan också vara struktur, schema och tiden som läggs på att kämpa med matematik 
utanför lektionerna. Förhållandet mellan tid och kunskap är något som påverkar skolan, 
läraren och eleven. Ett visst stoft skall hinnas med enligt läroplanen. Känslor är när 
respondenten säger ”Jag känner …” eller upplevelser som respondenten beskriver.  

3.3 Bearbetning 

Sju stycken intervjuer genomfördes med en sammanlagd längd av 78 minuter. Alla 
intervjuer transkriberades fullt ut. Vid transkriberingen skrevs talarens fingerade namn 
längst till vänster. Mitt eget namn behöll jag. Använda namn och förkortningar i 
transkriberingen kommer också att användas i denna tentamensuppgift. 
 
De fingerade namnen är       Förkortning          Roll 
Singa Si Lärare  
Orion O Lärare 
Kim K Elev 
Assi A  Elev 
Trompe Tr Elev 
Sasha Sa Elev 
Tintin Ti Elev 
Christer Cbr Skribent 

 
Teckenförklaring passade mitt syfte väl att ha möjligheten att se tankepauser och hur väl 
respondenten eller intervjuaren har tänkt innan den säger något: 

/  Ett ”hack” i talet, det vill säga ingen flytande kontinuitet. 
//  En (knappt) märkbar paus i talet. Ibland markeras detta med en 

punkt inom parntes (.).  
PAUS  En längre paus som kan mätas (i sekunder eller delar därav). 
:                    En viss förlängning av et ljud, till exempel ”ja:”. 
::                   Förlängning av ljud som är något längre än den ovannämnda; en 

”fylld” paus. 
_ _ _ _          Under skriftraden; ej tydbart. 
ÄNDÅ          Versaler markerar att ordet är betonat (kan också gälla delar av 

ord); detta markeras ibland med att ordet/ljudet är understruket 
(”ändå”). 

(ändå)   Parantesen markerar att det finns en kommentar i höger marginal 
eller i förklarande text, till exempel att talaren skrattar när han 
säger ordet, (Bryman, 2011:470). 

 
Efter att jag bestämt de olika kategorierna i mitt material så letade jag efter likheter och 
olikheter utgående från min frågeställning. Jag fyllde i en tabell efter att ha färglagt 
transkriberingen efter färgerna ovan. Därefter letade jag efter citat och skrev in dem i en 
tabell. För att se kopplingar mellan respondenterna tog jag med en stor mängd citat för 
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att kunna jämföra. Vissa av citaten kunde jag använda i min modell andra som belägg 
för det jag kommit fram till. 

3.4 Etiska överväganden 

Hänsyn skall tas till de fyra etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 
respondenter var myndiga vilket gjorde det lättare genom att vi läste missivbrevet 
(bilaga 3) ihop och de undertecknade samtyckesblanketten (bilaga 4). Alla uppgifter är 
endast åtkomligt för mig och om min handledare vill se det så ordnas det på ett säkert 
sätt. Efter uppsatsens slutförande, så kommer inspelningarna att förstöras. 
Respondenterna ville gärna se den färdiga uppsatsen efter att den godkänts, så de är 
intresserade och de kommer kanske själva kunna använda det på ett positivt sätt. 

3.5 Reliabilitet, validitet och genereliserbarhet 

Undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är frågor som är intressanta, 
då upplevelser kan vara sanna för respondenterna som har upplevt det de berättar om. 
De berättelser som berättas innehåller personer, lärare och föräldrar, som inte får berätta 
sin version. Att även intervjua och ta reda på dessa personer som förekommer i 
berättelserna skulle vara tidskrävande, en tid jag inte har för detta arbete. Trots allt är 
det respondenternas tidigare upplevelser innan Komvux som speglats av till 
matematiken och gett upphov till att eleverna är eller har varit i svårigheter. 

3.5.1 Reliabilitet 

Studiens tillförlitlighet beror till stor del på tolkningen av intervjuerna och i vilken grad 
upplevelserna är trovärdiga (Kvale & Brinkman, 2014). De vuxna eleverna upplever 
alla att de har befunnet sig i matematiska problem och de har övervunnit dem med hjälp 
av sina studier på Komvux. Det är upplevelsen och inte om det är sant eller inte som är 
intressant. Sannolikheten att andra intervjuare skulle få liknande svar är stor, då 
intervjuaren upplevde en hel del bestämda och färgstarka yttranden i samband med 
intervjuerna. Respondenterna gav intrycket av att svaren var genomtänkta och ärliga 
utifrån deras bestämda upplevelse. Tack vare detta kan studien anses ha tillräcklig 
reliabilitet. 

3.5.2 Validitet 

Under hela studiens gång fanns tanken från intervjuaren om tillförlitligheten ur flera 
aspekter, antaganden från The Growth Zone model och matematisk elasticitet. 
Intervjumodellen gjordes om så att den skulle vara bättre efter ett första utkast. När det 
handlar om känslor är det osäkert om det är sant eller en upplevelse som inte är sann, 
det intervjuaren kan vara säker på är att den är sann för respondenten. Hela intervjun 
skrevs ut enligt Brymans mall (Bryman, 2011). På vissa frågor la intervjuaren märke till 
att det tog tid innan svaret kom och att respondenten var tvungen att tänka efter. 
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Respondenterna bad också intervjuaren att ställa om sin fråga hellre än att låtsas att de 
förstod frågan. De tre första frågorna gav eleverna ett svar på som är trovärdigt och 
skulle fås även av andra intervjuare. Den fjärde frågan: Förändras inställningen till 
matematik när de får stöd på Komvux? är en tolkning av författaren av de svar som 
respondenterna gav. Frågorna var så direkt ställda att de inte gick att misstolkas, 
dessutom var urvalet av respondenter sådant att intervjuaren visste att eleverna gått från 
att ha det riktigt jobbigt med matematiken till att inte ha det. Upplevelsen från och 
tolkningen av intervjuerna får anses vara valid. Validiteten har beaktats under hela 
genomförandet av studien, i alla delar (Kvale & Brinkman, 2014). 

3.5.3 Generaliserbarhet 

Den ursprungliga modellen, The Growth Zone model, hade tre cirklar med samma 
tjocklek från alla håll utifrån centrum (Bild 1). Den slutliga utvecklade modellen där det 
är en elliptisk form och skjuten åt höger (Bild 3) ger en mindre generaliserad analys av 
var eleven befinner sig. I svensk skola ska vi se vad varje elev har för behov oavsett om 
det var i utvecklingen hen befinner sig. Vid individualiseringen för eleven där dess 
behov skall tillgodoses kan den utvecklade modellen vara till hjälp, speciellt om den 
visualiseras under återkopplingen av det som eleven har uppnått under en lektion. 
Risken för att man gör en slentrianbedömning att alla elever behöver samma åtgärder 
eller uppgifter för att utvecklas minskar med den utvecklade modellen. Användandet av 
den som ett analysverktyg samt att motivera eleverna med, så att de vågar ge sig ut i 
okänt territorium när det gäller deras kunskap i matematik, och läraren är medveten om 
att det för varje elev finns en gräns på hur tufft eleven kan utmanas. Det finns ingen 
gräns för modellens användbarhet i detta fall. Den utvecklade modellen ”kan överföras 
till andra relevanta situationer” (Kvale & Brinkman, 2014). 

4.Resultat 

De fyra frågor som jag sökte svar på i min studie var: 
- Varför ger elever upp? 
- När känner eleverna att de får stöd? 
- Förändras inställningen till matematik när de får stöd på Komvux? 
- Vad är den vuxna elevens motivation? 

Svaren på dessa frågor redogörs för i varsitt avsnitt nedan. Författaren valde i 
resultatdelen att skriva alla citat som blockcitat för att det skulle bli en enhetlighet i 
resultatavsnittet. 

4.1. Orsaker till misslyckanden i grundskolan/gymnasiet 

Under intervjuerna kom det fram att det fanns olika orsaker till att respondenterna gick 
på Komvux. Samtliga elever hade dock en sak gemensamt, nämligen ständiga 
misslyckanden inom matematik. 
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Svaren på frågan: 
- Varför ger eleven upp? 

Svaren delades upp i tre kategorier lärare; stress, press och föräldrar; extra tid och 
avsaknad av diagnos. 

4.1.1 Lärare 

I intervjuerna visade eleverna tydliga tecken på att inget förtroende fanns för lärarna på 
de tidigare skolformerna och att de inte kände sig sedda på grundskolan eller gymnasiet. 
Respondenterna hade varit med om negativa kontaktar med lärare som hade negativa 
förväntningar på dem.  

Läraren säger att du inte kommer att lyckas (Kim) 

Lärare som har börjat på en nivå som är för avancerad och som inte hade gått ner och 
hämtat upp respondenten där den befann sig i sin kunskap.  

Hon skriver dom här ekvationerna på tavlan och jag fattar ingenting (Assi) 

Lärare som inte skapade ett klimat så att det var tillåtet att fråga när respondenten inte 
förstod. Om en lärare inte är bra så blir det inte kul med matematik eller att studera. 

Om man har en dålig lärare så blir det väldigt svårt att  
tycka det är kul och studera (Sasha) 

 Läraren behöver visa tålamod och tillåta att en elev gör fel ibland och inte förklara på 
samma sätt flera gånger. Variation i förklaringar är viktigt för att hitta det sätt som når 
fram till eleven. 

Jag har haft lärare i grundskolan som dom upprepar bara samma metod om och 
om igen ungefär som att dom kan slå in något i huvudet, [skratt] (Tintin) 
Läraren behöver ha tålamod med dig och låta dig snubbla ett par gånger (Tintin) 

4.1.2 Stress, press och föräldrar 

Ett flertal känslor beskrevs av respondenterna. De bar med sig rädsla för att misslyckas i 
livet och i matematik i synnerhet.  

Jag är rädd för matten och misslyckas och den känslan av att misslyckas  
som gör dig arg, frustrerad och ledsen (Kim) 

Elever tvingades av både föräldrar och skola jobba med matematik mot sin vilja istället 
för att motiveras till och förstå behovet av matematikkunskaper under grundskolan och 
gymnasiet. I klasserna jämförde sig eleverna med varandra. Föräldrar försökte hjälpa 
sina ungdomar, men blev arga när deras barn inte förstod och barnen kände sig dumma, 
arga, frustrerade och ledsna.  

Jag tror det var på grund utav min pappa när vi satt oss ner då minns jag att han 
blev väldigt arg när jag inte förstod så jag tror det finns lite samband där med matte. 
Han blev väldigt arg hmhm och han skrek ju lite och jag blev ju frustrerad för jag 
inte förstod vad ett plus ett var i ettan och varför kunna tabellerna som jag hatade 
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Det var asjobbigt men han tvingade mig lite att förstå och det gick aldrig in. Ju mer 
dom tvingade …nej …det går inte (Kim) 
 

Detsamma gäller vid vuxen ålder då eleverna försökte få hjälp av sin sambo som kan 
matematik. 

Min sambo försökte ibörjan. Jag försökte sitta med honom på kvällarna han har 
ju ändå läst F-matte, så han kunde ju jätte han kunde det här så klart men vi vart 
ju osams [skratt], men alltså DÄR KÄNDE JAG MIG mer DUM alltså sån här 
frustration. Jag förstår inte? Nä men det här är väl inte så svårt du gör bara så här 
du vet så här, så det la jag ner då. (Assi) 

4.1.3 Extra tid och avsaknad av diagnos 

Tiden är en faktor. På grundskolan och gymnasiet skall allt hinnas med oavsett om man 
går i en stödgrupp eller i klassen, så respondenterna upplevde att de inte fick mer tid på 
sig i en mindre grupp. Stoftet var detsamma. Allt skulle gå fort.  

Jag lär mig nog väldigt långsamt jämfört med andra, så jag behöver typ ha tid att 
kunna studera och ta den tiden jag behöver (Sasha) 

Jag har fått läsa stödmatte ihop med en lärare och kanske typ en till elev i separat 
rum istället för i helklass, men följa samma program som resten av klassen vi 
håller liksom samma tempo men man får sitta lite avsides egen lärare som är 
utbildad för att kanske[skratt] mer pedagogiskt förklara (Tintin) 

När det var något som inte gick bra så var det ett kategoriskt synsätt, fel på eleven. 
Eleven behövde försöka mer eller lära om sig till att använda högerhand trots att hen är 
vänsterhänt. 

Det började med att jag är vänsterhänt, då hade jag en lärare som jag fick vara 
vänsterhänt för [skratt], om man säger så fram till trean, sen bytte jag lärare när 
jag började mellanstadiet och då var det en väldigt hård farbror som tyckte att 
vänsterhänt fick man inte va. Så jag och två killar till i klassen skulle få lära om 
oss och bli högerhänta (Trompe) 

4.2 Hur övervinns ständiga misslyckanden? 

Denna del av undersökningen är mera entydig. 
Svaret på frågan: 

- När känner eleverna att de får stöd? 

4.2.1 Organisation 

När det upptäcks att eleven behöver stöd skrivs de in i en mindre grupp som kallas 
Stödet där det är tre lärare som jobbar tätt ihop med få elever. De håller till i samma 
salar hela tiden 

Nu har ju vi ändrat lite i strukturen så vi får ju dom som blir inskrivna först nere 
hos studievägledaren som tar emot elever, då vet ju vi att när dom kommer upp 
med en elev så är det en elev som har behov. (Orion) 
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. Lärarna skriver schema och planering ihop med eleverna så att de blir delaktiga. 

Vi lägger ju upp mycket kring struktur först, planering att strukturera 
tillsammans med eleverna. Vi har förberett en liten mapp till varje elev när dom 
kommer för att vi tror att det är viktigt att ha ett schema. Vi tror att det är viktigt 
att det är en tydligare enklare planering som Singa och jag har gjort tillsammans. 
Dag för dag så tråkiga är vi. Vecka för vecka om man väljer det. (Orion) 

4.2.2 Lärarna 

När eleven skrivs in i stödet så börjar arbetet med att bygga upp förtroendet. Eleven tas 
tillbaka så långt som det behövs in i bekvämlighetszonen. Det eleven börjar jobba med 
är det som eleven kan. Inga nya utmaningar förrän förtroendet byggts upp. Skolan är 
individuell och flexibel. Deltagandet hos stödet bygger på ett relationellt perspektiv. 

Olika barn lär sig ju på olika sätt vissa kanske lär sig mer handgriplig [skratt] 
form vissa kanske tar till sig att läsa bättre än att ta det i tal och så vidare och där 
tycker jag att mina lärare här på Komvux gör ett väldigt bra jobb att dom byter 
infalls[skratt]vinkel så att säga. (Tintin) 

4.2.3 Eleverna 

Eleverna har mognat och drivs av en inre motivation. Eleverna läser för att lära sig och 
gå vidare i sina liv inte för att klara ett prov. Eleven får återkopplingar så att hen inte 
bara gör uppgifterna utan även är införstådd med att målet är att förstå uppgifterna. Prov 
gör de när de är mogna för det. På det sättet kan de utsättas för utmaningar men ändå få 
tid att lyckas. Eleven utsätts för utvecklingszonen när de är mogna för det. Varje gång 
eleven går in i zonen av ängslan är lärarna där och tar tillbaka eleven till 
bekvämlighetszonen med ledordet tid. 

Fått det här liksom känslomässiga stödet i det här liksom, peppningen, - men de 
liksom det handlar om tid du måste få ta tid liksom. Man har känt sig så här så 
lugn i det på nåt sätt. DET har dom fått göra väldigt mycket, lugna mig. (Assi) 

Du får göra provet när du känner att du är redo då började jag, men då 
BÖRJADE DET KÄNNAS KUL igen asså då började det kännas BRA då gjorde 
jag det utan att det var en stress i det. Den stora skillnaden där INNE tyckte jag 
också va att man VÅGADE säga därinne att man inte förstod därför skulle jag 
våga säga det 20 gånger liksom istället för i en hel klass. Här kom ju Singa och 
Orion till mig hela tiden och jag kunde känna, men visst man kände förtroende å 
dom är så ödmjuka trevliga. (Assi) 

4.3 Varför ska jag/eleven försöka? 

Eleverna började på Komvux av en anledning trots tidigare misslyckanden, varför då? 

- Vad är den vuxne elevens motivation? 
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Eleverna drevs av en inre motivation när de började på Komvux till skillnad från 
högstadiet och gymnasietiden, då de var yttre motivationen som drev dem. 

4.3.1 Yttre motivationen 

Under tiden på högstadiet drevs eleverna antingen av betyg eller föräldrarnas krav. 
Även totalt ointresse och på grund utav detta förekom hög frånvaro hos en respondent. 
De ville endast få ett jobb och tjäna pengar, hade ingen dröm. Detta byttes ut när de 
kom till vuxen ålder. 

Varför ska jag ha studier jag klarar ju mig. Jag jobbar ju, jag kan ju sälja kläder, 
jag kan jobba på McDonalds eller så. När man kommer till en viss ålder så ser du, 
nää det räcker inte, du måste ha en utbildning, du måste klara matten för det är ju 
därför. Utan matten går det inte gå in i universitetet eller högskolan, så jag sa själv 
MÅSTE KLARA. Det här det är ett mål. Jag tror det är mycket vilja och ha mål 
det gäller att ha mål i livet det är inte alla som tänker så. (Kim) 

4.3.2 Inre motivationen 

De behövde betygen för att läsa vidare på universitet eller högskola. De visste vad de 
ville efter att ha haft ett jobb de inte var nöjda med. För att komma vidare i livet och 
läsa till ekonom, journalist m.m. så behövdes matematikbetyget. I vissa fall så kommer 
även kunskaper i matematik att behövas då det kommer att ingå matematik i studierna 
på universitetsnivå. 

Asså jag tror ju den hjälpen, som jag fått här å sen dels det att jag valt det själv, 
jag är vuxen, jag har valt att göra det här för att komma vidare i livet inom mitt 
eget yrke liksom, jag är inte tvingad, jag var inte tvingad till att gå hit, jag la min 
egen tid för att jag VILLE göra det, DET tror jag har jättestor betydelse men 
mycket man läser i livet faktiskt, att man får välja själv man blir inte tvingad till 
att göra något (Assi) 

4.4. Vändningen 

Grundskolan och gymnasiet samt specialläraren i synnerhet kan lära sig av komvux hur 
det går att jobba med dessa elever.  

- Förändras inställningen till matematik när de får stöd på komvux? 

4.4.1 Inre miljön 

På Komvux skrivs eleverna in i gruppen då de är i problem och har behov av stöd. 
Därför är det nödvändigt med en inskrivning och de som skrivs in vill alla ha hjälp och 
känner sig priviligierade. 

På Stödet skrivs de in annars så har det dimpit ner elever hos oss, för på 
mattestödet kan man ju få hjälp, å det sprids ju som en löpeld. Vi tar ju inte emot 
alla elever för till det har vi ju räknestugor. (Orion)  
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När eleverna förstår att de behöver tid och att den anpassas efter deras behov, att de 
behöver plugga eller träna mycket, då kommer också framgångarna. Med framgångarna 
kommer en positiv känsla av att de kan. 

Ha en lärare som är där kunna fråga o veta att man inte är störande när man 
frågar så mycket (Sasha) 
Stödet är flexibla när det gäller hjälp. Du anpassar dig inte, dom anpassar sig 
efter dig (Kim) 

4.4.2 Yttre miljön 

För att studierna ska gå bra och vara framgångsrika så är elevens hemmaplan viktig. Det 
är skillnad på om eleven är vuxen eller barn/ungdom. En vuxen kan vara sambo med 
eller utan barn eller ensamstående. En ensamstående måste sköta allt själv, men blir 
samtidigt inte störd av en massa krav. En omtänksam sambo kan sköta den service som 
behövs. Den mentala stöttningen är lika viktig som den fysiska. Den fysiska är allt som 
behöver göras för att ha ett fungerande liv, det mentala är en positiv motivation från 
närstående. Ungdomar behöver både mental och fysisk stöttning. Den fysiska är 
självklar då barn/ungdomar gör mindre i hemmet än de vuxna. Däremot gäller det att 
som förälder att ge sina barn en positiv bild av utbildning. Motivation och matematisk 
elasticitet är en viktig ingrediens. För både vuxna och barn är en hörna, där det finns 
lugn och ro för att kunna studera på bästa sätt, en viktig del av studietekniken. En av 
respondenterna hade en egen lya och gjorde det mysigt för sig med te och något gott 
hemma med filt. Gjorde pluggstunden till något trevligt. Stöd från sambon, kompisar 
eller syskon med diskussioner om att det är värt att kämpa vidare och att det kan lossna 
och helt plötsligt så förstå man matematiken. Man får misslyckas och ha fel, det viktiga 
är att kämpa vidare. 

Jag tycker matte är väldigt tråkigt: så är det i mina ögon, så jag försöker göra det 
mysigt för mig, så att det känns som en mysig stund. Så när jag kommer hem, jag 
köper lite godis, tänder några ljus, sätter mig ner och liksom försöker göra matten 
rolig på något sätt. Kanske lite musik, lite i bakgrunden, det är inte roligt att bara 
sitta och liksom göra saker utan måste koppla det till någonting du gillar så att du 
gillar att göra det. Koppla det till nåt bra, godis, musik, ljus [skratt]. Det är så jag 
fått det funka för mig. (Kim) 

Det min syster har bidraget till är ju att hon sagt till mig flera gånger att: - Assi 
det är inte ovanligt att man gör omtentor vet du, det är inte ovanligt att man går 
om. Jag gick om matte A och jag har läst på högskolan. Det här är jättevanligt 
Assi, det här är nåt jobbigt bara för att du inte är van vid det här. (Assi) 

4.4.3 Känslan 

När uppgifter och matematikresonemang blev begripligt så fick de en positiv känsla.  
[Skratt] men sen när ekvationerna bara liksom swish, bara rassla på så här helt 
plötsligt när man väl förstod mattespråket då är det ju kul! (Trompe). 

Det är ju lite kul för dom har ju fått mig att ändra känsla helt. Asså jag kan ju 
känna så här, det jag ska företa mig i fortsättningen, i mitt liv, det är ganska stort 



 

33 

 

att jag känner att jag har lärt mig att rädslor är rädslor och att det är något man 
kan övervinna i alla typer av former i livet. Det låter ju jättesjukt, men lite så 
känns det för matten var så stort hinder för mig som jag trodde att jag inte skulle 
KLARA å sitta och ha klarat det. Jag fick ändå ett D på det här LITE mer än 
GODKÄNT. Det var så stor vinst för mig i hela mitt sätt att se på saker att våga 
testa nya grejer eller att va envis i det och ge det tid. Å att det egentligen kanske 
inte alltid handlar om mig, att jag inte alltid ska känna mig dum i saker. Dom var 
så pass bra, dom mötte mig i det läget på ett så bra sätt å hjälpte mig på ett så 
himla bra sätt att jag klarade det. Så egentligen handlar det ju om att hamna hos 
nån lärare eller där det finns utrymme för att faktiskt få tid och lära sig och känna 
sig TRYGG i att lära sig. Känna sig trygg i att faktiskt få visa sig svag å dum 
eller liksom få den här uppmuntran och pushningen i det. (Assi) 

4.4.4 Utveckling genom samtal 

Lärarna tar sig tid att prata med alla elever, eleverna sitter mycket utspritt. De har gått 
om utrymme i Stödet för att endast ha 12 – 16 elever. Antingen jobbar elever enskilt 
eller i par. I den inofficiella observationen, då jag såg hur det fungerade så var det 
mycket bra arbetsro och elever i flera rum. Några elever satt med hörselskydd. 
Upplevelsen vid iakttagelsen var att det var mycket lugnt. Elever motiverades till att 
kämpa samtidigt som ”viktigheten” avdramatiseras. Förklaringar på flera olika sätt 
skedde och fick ta tid. 

Det var som Orion sa någon gång men det här är ju bara matte Assi det är väl inte 
hela världen, hon tog ner mig, du behöver inte göra det så stort. Det är inte hela 
livet, det är okej liksom att det tar tid, du behöver tid på dig. Alltså hon fick mig 
att känna okej jag ska inte döma mig själv så himla hårt. (Assi) 

5. Resultatanalys 

Den främsta orsaken till att en elev ger upp är läraren eller ett kategoriskt synsätt från 
läraren. Alla eleverna hade upplevelsen att de stött på dåliga matematiklärare under 
grundskolan och problemen med matematik hade följt dem under hela skoltiden. En sak 
chockerade mig. Det var att så sent som på slutet av 1990-talet ville en lärare ändra på 
en av respondenterna så att hen skulle skriva med höger hand trots att hen är 
vänsterhänt. Det var något som jag hade fått för mig hörde hemma på 50-, 60-talet. 
Innan det hände upplevde eleven att det gick bra i skolan, efter det betydligt sämre. Alla 
eleverna hade behövt en individuell planering, där de hade tillåtits att jobba i en 
långsammare takt. Ett relationellt perspektiv skulle ha hjälpt dessa elever (Aspelin & 
Persson, 2011). 

På Komvux finns Stödet, där det får ta tid för eleven. Målet är att eleven skall förstå 
matematik och förstå att den är till användning i vardagslivet. Kompensatoriskt stöd ges 
till elever med diagnos t.ex. dyslexi eller dyskalkyli. På Stödet har lärarna lika stor 
erfarenhet av grundskolan som gymnasiet, detta ger en erfarenhet hos lärargruppen 
vilket kan utnyttjas då en lärare går bet på att förklara, så tar nästa vid och försöker. 
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Läraren stannar då kvar för att se hur nästa lärare gör, så att de får ett kollegialt lärande. 
De tre lärarna ingår i stödenheten där elever i problem blir inskrivna med maximalt 14 
elever i denna grupp. Schema och planering görs ihop med varje enskild elev så att 
lärarna vet att de har tid för varje elev och kan ge stöd till alla elever som är inskrivna. 
Eleverna får hjälp av två lärare som är där på samma tider. Lärarna tycker samarbetet är 
av stor vikt, då de kan höra varandras förklaringar och lär då känna eleverna i ett 
relationellt perspektiv. Det förtroende som de fem studenterna visade för stödenheten på 
Komvux och de lärare som jobbade med dem bidrog till att de arbetade med 
matematiken både i skolan och hemma. Detta har lett till att dessa fem elever har allt 
som oftast lämnat den röda zonen (Bild 3). Rätt stöd och rätt start för varje elev så att 
matematisk elasticitet kunde utvecklas. Så fort som de upplevde stress eller ängslan, så 
lugnade lärarna ner dem och lät eleverna komma tillbaka till bekvämlighetszonen och 
jobbade med något de kunde, eller så fick de hjälpmedel i form av lathundar eller inläst 
läsebok för dyslektiker. Två lärare som jobbar parallellt på samma tider är en grund för 
att skapa en grupp, där de båda lärarna visar sina elever hur en matematisk gemenskap 
kan byggas upp mellan två lärare. I denna gemenskap är det tillåtet att resonera runt 
matematiken, det är inte bara svaret som är viktigt, utan även resonemanget, begreppen 
och tryggheten i gruppen. Detta framkom både vid intervjuer med lärarna och eleverna. 
Samtliga fem respondenter var eller har varit inskrivna i Stödet. Det skiljde lite åt om de 
var klara med matte1 eller höll på, några av dem hade till och med gått vidare och 
fortsatt med matte2. De har olika tjocka gula fält, men alla har ett gult fält (Bild 3). En 
av dem kunde bara höra ordet matematik för att få ångest. För andra var det, det ordet 
eller synen av ekvationer eller funktioner som utlöste tankar om att det var hopplöst. Att 
känna sig inkluderad i en mattegrupp kan vara enklare om den inte är så stor och alla vet 
att de går där för att utveckla sin matematiska kunskap, men även bygga optimistiskt 
självförtroende.  I gruppen existerar samarbete och de ser att de inte är ensamma om att 
ogilla matematik eller att vara i problem med matematik, det finns fler på samma nivå.  

En vuxen elev är motiverad att utveckla och förändra sitt liv. Hen har ett mål eller till 
och med en dröm. En vuxen vet oftast vad hen vill bli och vad som krävs och ser målet 
framför sig - en inre motivation. Fyra av fem elever tyckte till och med att matematik är 
kul när de löser problem eller klarade av att lösa ekvationer med ett flyt. Den femte 
eleven hade när intervjun gjordes inte kommit lika långt, men kunde förhålla sig till 
matematiken och jobba hårt med att utveckla sin kunskap inom matematik. 
Inställningen till matematik har förändrats för alla respondenter. 

Lärarna jobbar utifrån The Growth zone model och matematisk elasticitet även om de 
själva inte är medvetna om det. De iakttar noga var eleven ligger i de tre zonerna och 
har en nära kontakt och förståelse för hur de ska fånga upp sina elever. De jobbar med 
elevens möjligheter att själv påverka sin situation. Elevernas inställning förändrades 
från att de började på Komvux, så att de visste att de kunde klara matematiken. De 
visste att det krävdes hårt jobb. Den inre motivationen fanns redan när de sökte till 
Komvux. De fick på Stödet rätt stöd för att våga befinna sig i utvecklingszonen. Det 
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Matteångest 

senaste var möjligt då antalet elever är få och lärarna två. Cirka 7 – 8 elever/ lärare då 
de är minst två lärare där samtidigt, ibland till och med ner till 5 elever/lärare. 

6. Diskussion 

I följande kapitel kommer resultatet att diskuteras med hjälp av matematisk elasticitet 
och hur det går att se på The Growth Zone Model ur ett svenskt perspektiv, speciellt ur 
ett kompensatoriskt perspektiv. Hur kan varje svensk elev passa in i denna modell? En 
förändring av hur symmetrisk den (bild 1) är kan vara på sin plats. Vilka egenskaper 
behövs för att eleven skall utvecklas utifrån en matematisk elasticitetssyn? Var behovet 
av matematik finns, att jobba med och vara duktig i matematik ska vara helt okej i en 
klass. På vilket sätt lär sig eleven matematik? Finns det något av detta som är av vikt för 
specialläraren? Kunde undersökningen ha gjorts på ett bättre sätt och finns det något 
som det behövs en djupdykning i för att få större förståelse för hur specialläraren kan 
bidra till en god matematisk utveckling hos elever i behov av stöd? 

6.1 En utveckling av The Growth zone model 

The Growth zone model i en svensk kontext, fungerar den i vårt kompensatoriska arbete 
utifrån elevens möjligheter och olika mentala mognad? För att stämma överens med 
skollagen och lgr11 så behöver vi se den ur varje elevs individuella behov. En rund 
modell så som Lee et l ser på det utgår ifrån att alla elever har samma möjligheter till att 
utmana sig och växa. 

6.1.1 Visuell modell 1.0 

Den första tanken är att forma varje område som en elips med ett centrum för alla 
elipser i mitten. Vilket skulle betyda att alla elever har möjlighet att ge sig till 
utvecklingszonen och att den är ganska stor. 
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Bild 2: En alternativ visuell modell, en vidareutveckling från Johnston-Wilder & Lee. 
 
 Utvecklingszonen och ängslanszonen har olika tjocklekar. Ängslanszonen är stor också 
för alla elever. Variationen finns, men begränsningen på modellen är när det inte finns 
någon ängslanszon. Finns det sådana elever som saknar ängslanzon? Elever med 
särbegåvning behöver hela tiden utmanande uppgifter annars upplever de 
matematikämnet tråkigt. Den utmanande uppgiften kan vara kortlivad och behöver då 
snabbt en ny utmaning. 
 

6.1.2 Visuell modell 2.0 

Efter vidare tankearbete, där särbegåvade elever var i fokus, så flyttade jag ellipsens 
centrum så att zonen för ångest blev smalare för vissa elever. Här passar elever med 
särbegåvning in. De visar sällan någon oro, ängslan eller ångest och de är en kort tid i 
utvecklingszonen. Snabbt anpassar och lär de sig det nya så att bekvämlighetszonen 
utökas. 
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Bild 3: Den  
visuella modellen,  
modifieras med  
hänsyn till alla elever. 
 

 

Röd är zonen för matematikängslan, gul är zonen för utveckling och den gröna där 
eleven känner igen uppgifter. Varje zon är föränderlig och utökning av 
bekvämlighetszonen i olika takt beroende på arbetsinsats och möjlighet till att snabbt 
tillgodogöra sig det nya och använda det i okända sammanhang. Att bekvämlighets-
zonen kan utökas hänger ihop med att den matematiska elasticiteten innebär att alla 
elever kan utveckla sig inom matematik (Lee & Johnston-Wilder, 2013). Visuell 
återkoppling med hjälp av bild 3 ger ett naturligt sätt att prata och diskutera utveckling 
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istället för betyg (Nottingham & Larsson, 2018). Detta är en konstruktiv metod som 
behöver ytterligare tester och utvärderingar. 

6.2 Matematisk Elasticitet 

De vuxna eleverna har en inre motivation och tror på att de kan klara av det som de vill. 
När eleven är tveksam till det så är det en uppgift för specialläraren att få eleven att 
uppleva att hen lyckas och utvecklas. När eleven säger ”varför måste jag kämpa så 
hårt?” så är det viktigt att tala om att alla måste förr eller senare jobba hårt för att 
fortsätta att utvecklas, det kommer bara på olika nivåer i utvecklingen av 
matematikkunskaper. Att kämpa hårt oavsett hur tufft det än är, är en egenskap man kan 
utveckla (Lee & Johnston-Wilder, 2013). Med en lagom stegring och väl avvägda 
utmaningar så kan eleven utvecklas. Blir utmaningen för tuff, så plocka tillbaka hen till 
bekvämlighetszonen och låt hen känna att den kan och är bra på uppgifterna. Detta är en 
utmaning för studie- och yrkesvägledaren tillsammans med speciallärare, special-
pedagoger och alla vanliga lärare. Diskussionsgrupper redan från årskurs sju som 
handlar om behovet av kunskap, för sitt vardagsliv och för det hen vill bli och vad hen 
behöver göra för att få det yrke hen vill ha. Prao med uppföljning av samhällskunskaps-
läraren, gruppdiskussioner om framtiden med studie och yrkesvägledaren är ett sätt att 
få eleverna i grundskolan att börja tänka på detta. Detta sker på tre av elva skolor i vår 
kommun. Bristen på mognad hos ungdomarna är dock något som har med detta att göra 
och kan vara en bromsande faktor i deras förståelse för att de kan påverka sina framtida 
liv genom studier. 
 
Matematikkunskapernas användbarhet är en viktig diskussion på ämnesträffarna, det är 
något som vi lärare måste ha bra koll på, det är inte ovanligt att föräldrar och lärare i 
andra ämnen än matematik har haft det kämpigt med matematik. Istället för att motivera 
sina barn till att jobba hårdare så hörs åsikter om att den matematik som lärs ut i skolan 
är något som aldrig används i verkliga livet. Läraren och specialläraren måste ha en hel 
arsenal av argument för användbarheten av matematik i verkliga livet (Lee & Johnston-
Wilder, 2013), när arsenalen används och efter att eleverna har blivit övertygade så 
byggs ett förtroende kapital upp mellan läraren och eleverna. Detta innebär att det blir 
färre gånger läraren behöver motivera eleven under den period som läraren undervisar 
klassen. Detta är ett argument för att en klass inte ska byta lärare i ett ämne. 
 
Att vara duktig i matematik ska ge en hög status i klassen, alla ska vilja vara duktiga i 
matematik. Alla ska också vilja delta i diskussioner om och runt matematik, där det är 
tillåtet att inte alltid kunna, men ändå vara med och diskutera (Lee & Johnston-Wilder, 
2013). Detta verkar vara den tillåtande atmosfären på Stödet på Komvux och är 
eftersträvansvärt även på grundskolan. 
 
Eleven på grundskolan behöver tidigt lära sig studieteknik. Hur och på vilket sätt hen lär 
sig matematik. Ett exempel från Komvux var att eleven gjorde det mysigt för sig med 
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filt och i en fåtölj med något gott att äta. Gjorde det till en mysig stund istället för ett 
måste. Eleven behöver en mentor, ett stöd för att våga ta sig från bekvämlighetszonen 
till utvecklingszonen för att utvecklas. Avvägningen så att det blir lagom svårt från 
början och inte för svårt på en gång är lärarens eller speciallärarens ansvar. Efterhand 
kan eleven lära sig när det är lagom och när det gäller att backa bandet. 

6.3 Resultatets användningsmöjligheter för specialläraren 

Vid planering av åtgärder för elever i matematikproblem så behövs en kartläggning för 
att visa var bekvämlighetszonen ligger och vilka uppgifter som är lämpliga att jobba 
med för att bygga upp matematisk elasticitet. I samband med det jobbet byggs även en 
positiv självkänsla och ett bra självförtroende upp hos eleven. Att ha en bild att visa för 
eleven kan underlätta när eleven skall motiveras. Bild 3 har testats i klassrums-
situationer av mig och upplevelsen var att eleverna tog till sig modellen. Utifrån bild 3 
kunde eleverna och läraren diskutera var i bekvämlighetszonen eleven låg och när 
eleven hamnar i ängslanszonen. Diskussionen kom också in på vilka matematiska 
uppgifter som gav upphov till ängslan och eleverna i gruppen kom själva fram till att det 
var olika för dem. Visualiseringen av var de befinner sig ökar motivationen och ger 
eleven mod att lämna bekvämlighetszonen. 

6.4 Resultatdiskussion 

I min undersökning har respondenterna samma kön. Skulle jag få ett annat resultat om 
båda könen var representerade? Troligtvis, enligt den finska undersökningen kunde jag 
ha fått det då det var en tillförlitlig skillnad mellan könen för hur känslorna var runt 
matematiken. Hypotesen var att matematiken är ett manligt område och att detta var 
orsaken till att kvinnor hade mera negativa känslor än män runt matematiken, var något 
som skulle kunna stämma även i Sverige då likheter mellan våra kulturer är 
sammanflätade sedan lång tid tillbaka (Holm, Hannula & Björn, 2017). 

6.5 Metoddiskussion 

Som metodval till studien valdes semistrukturerade intervjuer av två lärare och fem 
elever. De jag intervjuade var samtliga kvinnor, vilket kan ha påverkat svaren och den 
analys av svaren som jag utfört (Holm & Hannula & Björn, 2017). Inriktningen mot 
lyckade resultat, respondenter som övervunnit sina svårigheter med matematiken och 
fått ett betyg innebär också att de är en typ av elever som inte har gett upp. De har alla 
på något sätt utvecklat matematisk elasticitet. Men detta ger också ett urval som 
påverkar resultatet. Lärarna valde de elever som de hade en uppfattning om att de var 
starka och hade kommit så långt att de tålde att intervjuas. Detta gav en bredare bild då 
respondenterna ofta utvecklade frågan till en hel berättelse. Det var fem stycken 
elevintervjuer, väldigt få, men gav ändå en bild av hur respondenterna hade övervunnit 
sina tidigare misslyckanden. Det hade varit önskvärt att göra fler intervjuer eller en 
uppföljande intervju efter att ha kollat igenom och transkriberat dem. Ifall detta hade 
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gjorts hade jag kunnat få reda på nyanser av deras svar, nu blev svaren väldigt 
övergripande. Det skulle också varit intressant att intervjua högstadieelever eller 
gymnasieelever för att undersöka ifall deras intresse för matematik sammanfaller med 
föräldrarnas. Detta ansågs för svårt för detta arbete, då det skulle krävas godkännande 
av föräldrar och urvalet kunde vara utpekande av de elever som befinner sig i 
matematiksvårigheter. 

6.6 Fortsatta forskningsmöjligheter 

Det finns fyra idéer till fortsatt forskning. Den första är matematisk elasticitet i en 
svensk kontext. Matematisk elasticitet är komplext och i vårt skolsystem där elever 
byter lärare minst var tredje år kanske matematisk elasticitet är viktigare att fokusera på 
än matematiska verktyg.  När elever kommer från olika mellanstadieskolor så har de 
olika grunder i matematik, men om de har matematiskelasticitet så kan de jobba vidare 
med sin utveckling från den punkt de är på. Den andra är lite svårare att genomföra, 
eftersom motivation är en del av konceptet. Hur får vi elever motiverade innan de blir 
vuxna? Helt klart så hade alla i min studie på Komvux hittat en viktig anledning till att 
klara av matematiken. De ville vidare i livet. Nu kan mitt resultat vara styrt av urvalet 
och en studie av fler komvuxelever och grundskolelever parallellt skulle kunna hjälpa 
oss att få reda på hur stor del av motivationen som går att ta ner till ungdomsnivå. 
Insikten om vad de vill utbilda sig till och på vilket sätt och vilken nivå de måste kunna 
matematik vet ett fåtal elever i den obligatoriska skolan. En möjlig fortsatt forskning är 
att titta på skillnaden mellan de som är motiverade och inte är motiverade om de har 
matematisk elasticitet och hur matematisk elasticitet kan användas i den svenska skolan. 
Den fjärde idén är den mest spännande, att se hur bild 3 kan användas i undervisningen 
och vilken nytta eller onytta den gör. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide, student 

Hej! 

Hur kommer det sig att du läser på komvux? 

Beskriv hur ditt mattelärande har varit i åldern 

7 – 9 år 

10 – 12 år 

13 – 15 år 

16 -18 år 

nu 

Har du blivit bättre på matte när du läst här? 

Beskriv ditt förhållande till matematik nu? (Kul, tråkigt, svårt, lätt, intressant) 

Beskriv ditt förhållande till matematik när du var 

- 7 år 
- 10år 
- 13 år 
- 16 år  
- Nu 

Om inställningen förändrades, varför? 

Hur lär du dig matematik? 

- I vilken situation? 
- På vilket sätt? 
- I vilken sinnestämning? 

På vilket sätt har skolan varit ett stöd för dig i din matematikutveckling? 
Hur stor påverkan har läraren haft på ditt inhämtande av ny kunskap? 
Har någon annan person haft påverkan på ditt inhämtande av matematikkunskaper? 
Vad anser du är det viktigaste för att bli bättre i matematik? 

- Intresse 
- Vilja 
- Tid 
- Läraren 
- Skola 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide, lärare 

Hur lång tid har du jobbat på komvux? 

Vilka är dina erfarenheter av undervisningen? 

- Vilka stadier? 
- Hur länge? 

Hur är ert urval av elever? 

Är det skillnad på hur du bemöter elever? 

Hur når du fram till elever? 

Vad börjar du med när du träffar en ny elev? 

Vilken betydelse har du för olika elevers lärande? 

Vad känns viktigast att eleverna kan från början? 

Hur jobbar ni med elever som har en negativ inställning till matematiken? 
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Bilaga 3 

               

     Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 20190411 

Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Christer Broström och är matematik- och fysiklärare på Mosstorpskolan, Skärblacka. 

Jag är intresserad av hur vi i den svenska skolan ska få våra elever att bli intresserade av 

matematik. Det har lett till att jag läser till speciallärare med inriktning matematikutveckling på 

Högskolan Kristianstad.  

Denna termin ska jag göra ett självständigt arbete med inriktning mot matematik. Det som 

intresserar mig är när elever har utvecklats från att de har upplevt matte tråkigt och det har blivit 

roligt, alternativt när det har varit svårt och blivit lättare med matematiken. Allt som leder till en 

positiv utveckling i elevens attityder runt matematik. Nu vill jag göra ett antal intervjuer för att 

lära mig mer om hur sådana förändringar i deras känslor/attityder/upplevelser av 

matematikundervisningen har skett. Intervjuerna kommer att hjälpa mig att förstå vad det är 

som påverkar elevers inställning till matematiken. Jag uppskattar att intervjun tar mellan 20 och 

30 minuter. Mitt önskemål är att få genomföra detta med 4 – 6 elever och 3 lärare. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 
självständigt arbete under sin sista termin. I detta 
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 
utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 
engagera studenterna under utbildningens gång. Till 
studien samlas ofta material in vid olika 
verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 
observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 
Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 
dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 
ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 
och vid behov få eventuella fel rättade. Det 
självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 
När detta har blivit godkänt publiceras det i 
databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
ng/ 
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Dokumentationen sker med hjälp av inspelning med hjälp av en kamera. Jag och min 

handledare Ingemar Holgersson kommer under arbetets gång att ha tillgång till den och efter 

avslutad examen förstörs allt inspelat material. 

Min studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf utgår från dessa principer i bl.a. följande avseenden: 

- Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att 

avböja medverkan i studien. 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när 

denna är examinerad. 

Christer Broström 

………………………………………………… 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer 0725821825 

christer.brostrom@norrkoping.se 

 

Ansvarig handledare: Ingemar Holgersson 

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503438 
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Bilaga 4 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 

 

 

. 

 

 


