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ABSTRAKT
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Gymnasiematematik på distans
Varför så många avbryter sina distansstudier i matematik

Mathematics on distance
Why so many drop off their distant studies in mathematics 

Antal sidor: 32

Syftet med studien är att undersöka varför det är så många distansstudenter som avbryter 
sina distansstudier i matematik. Distansutbildning (DU) är en studieform i stark 
frammarsch. Nyckelorden för en lyckad DU är bland annat flexibilitet och 
individanpassning. Medan flexibiliteten framförallt ökar tillgängligheten står 
individanpassningen som garant för en god lärsituation. Faktorer som i hög grad påverkar 
DU och genomströmningen är studiemotiv, artefakter och hur det sociala sammanhanget 
upplevs. Jag har i min undersökning samlat in data med hjälp av kvalitativa intervjuer och 
dessutom granskat distansupplägget som eleverna på den aktuella skolan haft. 
Urvalsgruppen består av fem stycken elever i olika åldersgrupper som redan klarat av 
halva kursen. Även analysen har skett med en kvalitativ ansats. I den aktuella studien kan 
man se att många av de riskfaktorer som tros ligga bakom många avhopp även föreligger 
här med det aktuella studieupplägget. 

Sökord: distansutbildning, matematik, genomströmning, lärstil, socialt sammanhang, andragogik

Postadress
Växjö universitet
351 95 Växjö

Gatuadress
Universitetsplatsen

Telefon
0470-70 80 00 



3 (35)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 INLEDNING............................................................................................................... 3

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR....................................................................... 4
2.1 Syfte ....................................................................................................................................... 4
2.2 Frågeställningar ..................................................................................................................... 4
2.3 Avgränsningar ........................................................................................................................ 4

3 TEORETISK BAKGRUND ........................................................................................ 5
3.1 Vuxnas lärande och inlärning................................................................................................. 5
3.2 Motiv och motivation ............................................................................................................. 9
3.3 Det sociala sammanhanget ................................................................................................... 10
3.4 Distansundervisning och tillhörande artefakter ........................................................... 11

4 METOD.................................................................................................................... 16
4.1 Metodisk ansats .................................................................................................................... 16
4.2 Urval..................................................................................................................................... 16
4.3 Genomförande, etik och bearbetning.......................................................................... 16

5 RESULTATDISKUSSION ....................................................................................... 18
5.1 Distansundervisningen i praktiken ....................................................................................... 18
5.2 Om matematik ...................................................................................................................... 19
5.3 Pedagogiska behov............................................................................................................... 21
5.4 Studiemotiv .......................................................................................................................... 22
5.5 Det sociala sammanhanget ................................................................................................... 24
5.6 Om distans............................................................................................................................ 25
5.7 Studiedisciplin...................................................................................................................... 26
5.8 Om tron på att läsa färdigt.................................................................................................... 27
5.9 Sammanfattande analys........................................................................................................ 27

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER ........................................................................ 28
6.1 Slutsatser .............................................................................................................................. 28
6.2 Metoddiskussion................................................................................................................... 29
6.3 Urvalsdiskussion .................................................................................................................. 29
6.4 Diskussion angående avgränsningarna................................................................................. 29
6.5 Reliabilitet och validitet ....................................................................................................... 30
6.6 Slutord .................................................................................................................................. 31

KÄLLFÖRTECKNING................................................................................................ 32

BILAGA - INTERVJUPUNKTER................................................................................ 34



4 (35)

1 INLEDNING
Jag har sedan våren 2005 arbetat med att leda både distanskurser och reguljära kurser i 
gymnasiematematik och har då inte kunnat undgå att märka att ytterst få av de studerande på 
distans går färdigt sina kurser och får ett slutbetyg. Andra lärare som också handleder 
distansstudenter har samma erfarenheter vilket tyder på att de frekventa avhoppen antagligen 
inte beror på mig som person utan är ett förekommande fenomen. På senare år har antalet 
distansutbildningar (DU) ökat kraftigt eftersom det både är 

 önskvärt att låta elever – speciellt vuxenstuderande – studera flexibelt som en del av 
det livslånga lärandet, och numera också 

 finns bra tekniska hjälpmedel som underlättar distansstudier. 
Flexibilitet och individanpassning är också nyckelorden i regeringens utbildningsproposition 
(Prop 2000/01:72).

Många utbildningsanordnare vill vara med på DU-tåget. Mittuniversitetet (2006) 
marknadsför detta t ex som ”Flexibelt lärande – en lärandeprocess med stöd av modern 
teknik” och ”Internet är ett självklart inslag för att stimulera ditt lärande”. För att kunna nå 
så många potentiella studenter som möjligt, och bidra till det livslånga lärandet, har vi inom 
den kommunala vuxenutbildningen ett uttalat strävansmål att den studerande ska kunna 
studera när han vill, var han vill och hur han vill. Jag ska nu undersöka det faktum att det är 
så vanligt att matematikstuderande på distans av olika anledningar inte fullföljer sina studier, 
och vilka kopplingar det kan finnas till ovanstående begrepp som flexibilitet och
individanpassning.
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

2.1 Syfte
Syftet med min undersökning är att studera varför så många avbryter sina matematikstudier 
på distans. Jag är medveten om att problematiken kan vara mångfacetterad och att den 
behöver ses ur flera perspektiv – både sociala och didaktiska. Både den sociala och didaktiska 
lärsituationen skiljer sig mellan DU och de än så länge mer vanliga närstudierna. Det är också 
intressant att studera begreppet vuxenlärande, men också vilka anledningar (studiemotiv) som 
ligger bakom elevens beslut att studera matematik och vilken drivkraft (studiemotivation) 
detta kan ge. För att problematisera avhoppen har jag därför valt att belysa min 
problemdiskussion utifrån följande teman.

 Om inlärning i allmänhet och vuxnas lärande i synnerhet
 Om motiv och motivation
 Om det sociala sammanhangets betydelse för lärande. 
 Om distansundervisning och tillhörande artefakter 

2.2 Frågeställningar
Mitt syfte resulterar i följande huvudsakliga frågeställning

 Varför avbryter distansstudenter sina studier i matematik? 
Naturliga och intressanta följdfrågor är t ex 

 Vilka pedagogiska behov har vuxna som studerar matematik på distans
 Vilka drivkrafter gör att vuxna väljer att fullfölja distansstudier i matematik?
 Vilka riskfaktorer kan bidra till att vuxna avbryter distansstudier i matematik?

2.3 Avgränsningar
Det möjliga arbetsområdet med olika perspektiv är stort och jag har därför gjort rejäla 
avgränsningar genom att enbart undersöka distanselever på en specifik vuxenutbildning som 
läser matematik med ett specifikt upplägg.

Jag är medveten om att jag därför endast gör ett stickprov i utbildnings-Sverige men hoppas 
ändå att jag genom att jämföra med lämplig litteratur och undersökningar kan föra en 
diskussion om studiens giltighet både vad gäller upplägg, andra ämnen och landsdelar. 
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3 TEORETISK BAKGRUND

3.1 Vuxnas lärande och inlärning 

Historik
Medan skolformen för barn och ungdomar har varit rätt enhetlig, och först på senare tid 
börjat bli mer varierad, bland annat som en följd av friskolereformen, kännetecknas 
vuxenutbildningen av en mångfald av anordnare (Gustafsson, 2002). Det är alltifrån 
kommunal vuxenutbildning, Lernia, folkhögskolor till olika typer av studieförbund och 
privata bolag. Detta överensstämmer med regeringens ambition att 

”Det är angeläget att utvecklingsarbetet bedrivs i kommunerna med en mångfald av 
anordnare…” (Prop. 2000/01:72)

Den äldsta formen av systematisk vuxenutbildning i Sverige är folkhögskolorna. De första 
startade 1868 efter kommunsjälvständigheten 1862. ABF grundades 1912 som en följd av ett 
riksdagsbeslut om statsbidrag för studiecirkelverksamhet. Även olika folkrörelser – främst 
arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och olika frikyrkliga rörelser – anordnade
vuxenutbildning, inte minst som ett medel för att uppnå sina olika syften. Det första statliga 
initiativet att tillhandahålla allmän gymnasieutbildning för vuxna togs 1938 och från 1947 
fick man för första gången statsbidrag för driften av verksamheten. Då blev också 
arbetsmetoderna mer strikta och man bestämde sig för att vissa arbetssätt var mer lämpliga än 
andra. Komvux kom slutligen till 1967 och där framkommer det tydligt att 
deltagarinflytandet skall vara stort och att all undervisning ska utgå från deltagarnas 
livserfarenheter. Ett av de främsta motiven med allmän komvux var, förutom att främja 
framstegstakten i den svenska ekonomin, att utjämna de uppkomna kunskapsskillnaderna 
mellan olika generationer (Höghielm, 1985). 

Nuläget
Vuxenutbildningen skall, med utgångspunkt i vad som föreskrivs i 1 kap. 9 § skollagen,

 Överbrygga utbildningsklyftorna och därigenom verka för ökad jämlikhet och social 
rättvisa

 Öka elevernas förmåga att förstå, kritiskt granska och medverka i kulturellt, socialt 
och politiskt liv och därigenom bidra till det demokratiska samhällets utveckling

 Utbilda vuxna för varierande arbetsuppgifter, medverka till arbetslivets förändring 
och bidra till full sysselsättning och därigenom främja utveckling och framsteg i 
samhället och

 Tillgodose de vuxnas individuella önskemål om vidgade studie- och 
utbildningsmöjligheter och ge dem tillfälle att komplettera ungdomsutbildningen.

(ur Lpf 94)

Problemet, eller snarare den pedagogiska utmaningen, med komvux är enligt Höghielm 
(1985) att man – med en undervisningstid som är 30-70 procent lägre än i ungdomsskolan –
skall erbjuda i många fall korttidsutbildade och socialt svaga grupper en kompetensgivande
utbildning. Paralleller finns till Kunskapslyftet som lanserades under slutet av 1990-talet som 
en koncentrerad åtgärd för att föra in framförallt lågutbildade vuxna in i det nya 
postindustriella och kunskapsorienterade samhället. En gemensam och avgörande 
förutsättning för att undervisningen ska bli en fruktbar del av det livslånga lärandet är enligt 
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Gustafsson (2002) att den vuxne upplever det som meningsfullt. Speciellt matematiken måste 
vara begriplig, relevant och praktisk användbar i den vuxnes livsvärld. Det måste också vara 
ett rimligt studietempo. Den stora andelen avhopp inom vuxenutbildningen brukar enligt 
Gustafsson (2002) just förklaras med komprimerade och tidspressade matematikkurser. 
Eftersom vuxna är en heterogen grupp med olika etnicitet, yrkesbakgrund, förkunskaper, 
ålder, familjeförhållande, studiesyfte och socioekonomisk bakgrund hade antagligen fler antal 
lektionstimmar behövts för att kunna dra nytta av all den informella matematikkunskap som 
finns tillgänglig. Det finns väldigt lite forskning om just vuxenmatematik och Gustafsson
(2002) räknar upp fem kritiska områden som bör studeras vidare:

1. affektiva aspekter t ex blockeringar p g a tidigare dåliga erfarenheter
2. gapet mellan skolmatematik (en politisk konstruktion) och den matematik som vuxna 

använder (populärt kallat vardagsmatematik)
3. validering av vuxnas faktiska matematiska kunnande
4. bildning – matematiskt kunnande som livsprojekt och del av självförverkligande
5. kursplanearbete utifrån vuxnas studievärld

Vuxenpedagogik
Internationellt är vuxenpedagogiken ett sedan länge etablerat forskningsområde medan den i 
Sverige lever relativt undanskymt med en endaste professur. I Sverige och övriga Norden 
finns en folkbildningstradition med folkhögskolor – ursprungligen grundade av den danska 
kyrkofadern Grundtvig – och studiecirklar med rötter i folkrörelserna (Assarsson, 2001). 
Vuxenpedagogik är enligt Gustafsson (2002) egentligen inte kvalitativt skilt från barn- och 
ungdomspedagogik i annan mening än att huvudpersonen genom sin ålder ofta befinner sig i 
ett annat socialt sammanhang, t ex vad gäller arbete och familjeförhållande. Det som kanske
skiljer lärsituationen mest mellan barn/ungdomar och vuxna är att skolan inte har samma 
fostransansvar för den vuxne, vilken redan förväntats genomgått en fostrande process med 
nöjaktigt resultat. Den vuxne har dessutom alltid någon form av tidigare utbildning och/eller
erfarenheter som skall användas som utgångspunkt i den vidare utbildningen (Lpf 94). Detta 
är en av orsakerna till att man ibland hör begreppet andragogik (grek. leda vuxna män) till 
skillnad mot eller som ett komplement till det mer vanliga pedagogik (grek. leda barn).
Redan 1883 använde tysken Alexander Kapp begreppet i samband med diskussioner om 
Platons utbildningsfilosofi. Andragogikens uppgift skall enligt en skrift från 50-talet av 
tysken Heinrich Hanselman vara

1. att ge ett allsidigt stöd för den vuxna individen i dennes strävan efter självständighet 
genom självpåtagen frivillig vidareutbildning

2. att återuppväcka sådana strävanden vare sig dessa förlorats på grund av att individen 
blivit vilseledd eller stelnat under trycket av civilisationen

3. att inte lämna individen åt sitt öde utan fungera som ett stöd genom andra människor 
under individens levnadsbana.

(Höghielm, 1985)

Andragogik kan också sammanfattas som följande grundprinciper:

 Vuxna är mer oberoende än barn och ska därför ha större inflytande över studierna.
 Ju längre tid man lever desto mer erfarenheter skapas. Alltså ska undervisningen 

erkänna de vuxnas erfarenheter som en rik källa till kunskap.
 Vuxna vill lära sig om det levda livet. Undervisningen bör ta utgångspunkt i 

problemlösning, det som har betydelse för vardagen.
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 Det som bearbetas i formell lärsituation måste kopplas till livet här och nu, utanför 
skolväggarna.

Översättning ur Malcolm S Knowles, ”The Adult Learner” (Assarsson, 2001)

Den mest kända amerikanska andragogikföreträdaren Malcolm Knowles, som också 
introducerade begreppet i USA i början på 70-talet, menar dock att det inte går att förklara ett 
sådant komplext och mångfacetterat fenomen som vuxnas lärande med enbart en teori och att 
också barn skulle vara förtjänta av ovanstående grundprinciper. Huruvida pedagoger endast 
bemöter och samspelar annorlunda med vuxna än med barn, eller om vuxna faktiskt också lär 
annorlunda kommer säkert att fortsätta diskuteras. 

Nästan alla grundantaganden, som hänförs till andragogik och vuxenpedagogik, återfinns 
enligt Höghielm (1985) hos utbildningsfilosofer som t ex John Dewey som i ”Experience and 
education” (1938) skriver om erfarenhetens viktiga betydelse i lärprocesser.

Kunskapsklyftskommittén (SOU 1999:141; SOU 2000:28) konstaterar att det som är god 
pedagogik gäller alla grupper men att det ändå relevant att tala om vuxenpedagogik eftersom 
kontexten till stora delar skiljer sig åt mellan grupperna. Bland annat bör man vid 
vuxenutbildningens utformning beakta vuxnas behov av flexibla undervisningsformer. 
Särskilt poängteras vikten av att undervisningen tillrättaläggs så att deltagarnas motivation, 
deras kunskapsmässiga, erfarenhetsmässiga, arbetsmässiga och sociala förutsättningar tas 
tillvara. 

Assarsson och Sipos-Zackrisson (2001) framhåller att dagens forskning om barns och vuxnas 
lärande har fler likheter än skillnader utifrån pedagogiska principer. Fokus bör därför läggas 
på god pedagogik och lärprocesser snarare än på att definiera allmängiltiga kognitiva 
skillnader mellan två så heterogena grupper som vuxna och barn/ungdomar. 

Inlärning och lärstilar
Föregående kapitel betraktade begreppet pedagogik utifrån ett vuxen- respektive 
barn/ungdomsperspektiv och vi ska nu konkretisera eller metodisera pedagogiken genom att 
göra en överblick på en del olika lärstilar. Eftersom det hela tiden i en lärsituation handlar om 
ett samspel går det enligt Assarsson och Sipos-Zackrison (2001) heller inte att komma ifrån 
att lärsituationen också påverkas av den sociala kontexten och vilken pedagogisk grundsyn 
läraren har. 

Lärstil handlar om hur varje enskild individ koncentrerar sig på, processar och behåller nytt 
och svårt akademiskt material. Boström (2004) visar i sin avhandling att lärstilar är relevanta 
för inlärningen och att detta gäller både ungdomar och vuxna. CFL, Nationellt centrum för 
flexibelt lärande (2006), hävdar att varje person har sitt individuella sätt som fungerar bäst för 
inlärning. I modern tid har mycket forskning gjorts på lärstilar som grundar sig i lärteori, 
psykologi och beteendevetenskap. Dessa ligger ofta till grund för mer eller mindre olika 
undervisningsformer. Moderna databaserade läromedel och lärplattformar arbetar mycket 
med att möjliggöra också visuella och auditativa funktioner som gör att den som utformar 
kursen kan använda olika lärstilar som grund i sin undervisning. Här följer en kort översikt av 
några lärstilar.

 VAK Richard Bandler och John Grinders teorier om sinnespreferenser utgår från 
sinnena och använder variablerna visuell, auditiv och kinestetisk/taktil. Den visuelle 
tar lätt till sig bilder, symboler och kartor medan auditiva föredrar att lyssna, tala och 
diskutera. Den typiska strykgruppen i dagens skola är den taktila, som utgörs av var 
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femte elev enligt lärstilsforskaren Lena Boström. Dessa elever vill vara fysiskt aktiva 
i lärprocessen. Enligt VAK-teorin har en majoritet behov av att lära med sitt bästa 
sinne.

 PASK Den engelska professorn Gordon Pask (1928-1996) beskriver två helt olika 
strategier som kan kopplas till vänster respektive höger hjärnhalva vid inlärning, en 
seriell – där man fokuserar på fakta och bygger upp sammanhang steg för steg – och 
en holistisk där man utgår från att få ett grepp om helheten till vilken man successivt 
associerar och knyter in olika fakta. 

 Dunn. The Dunn & Dunn Learning Styles Model består av 5 stimuli som är uppdelade 
i 20 olika element. Alla individer har en lärstil och inlärningsstilspreferens. Ingen 
lärstil är bättre eller sämre än någon annan. Alla lär sig mer genom sin egen 
inlärningsstilspreferens än genom sin lärares eller handledares. Har man stark 
preferens på ett element och får det tillgodosett förbättras resultaten starkt. Alla 
behöver inte få alla 20 elementen tillgodosedda. De flesta har mellan 6-14 element 
som är viktiga för deras lärstil (preferens). Skillnaderna i lärstilar är lika stora inom en 
grupp som mellan olika grupper (t.ex kön, ålder, kultur, prestationsnivå ). Mer än 3/5 
av en människas lärstilar är genetiska (miljö, fysiologiska, psykologiska och 
uthållighet) och ungefär 2/5 är inlärt beteende. Den individuella lärstilen utvecklas 
med tiden och med ens erfarenheter. De genetiska elementen utvecklas och djupnar i 
och med att vi mognar och åldras.

The Dunn & Dunn Learning Styles Model (i en skandinavisk version)

(CFL, 2006)

Andra forskare som bidragit till utvecklingen av begreppet lärstil är Howard Gardner som 
1983 introducerade begreppet ”de sju intelligenserna”, numera nio, och Nigel Ford som 2000 
visade att elever navigerar olika i virtuella miljöer på webben beroende på PASK indelning. 
Ytterligare en lärstilsforskare, David Kolb, menar att lärstilar varierar beroende på var i en 
inlärningscykel man befinner sig. Egentligen är inte detta någon ny kunskap för redan den 
store pedagogen J A Comenius ansåg 1657 att ju fler sinnen som engageras vid lärande desto 
bättre.
(KK-stiftelsen, nr 17 2002)
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Boström (2004) konstaterar sammanfattningsvis att undervisning utifrån elevernas 
individuella lärstilar kan vara en väg till individualisering och motivationsskapande och att 
detta också ställer nya krav på lärarrollen där läraren i ännu högre utsträckning måste 
individanpassa sin undervisning för att uppnå optimalt resultat. 

Lärarrollen
I undervisningssammanhang kan man enligt Höghielm (1985) skilja på två olika lärartyper 
eller lärarstategier

 Den elevcentrerade som fokuserar på eleven och som framförallt återfinns på 
grundskolan där fostranuppdraget starkast märks. 

 Den uppgiftscentrerade som fokuserar på uppgiften eller ämnet och som är den 
förhärskande högre upp i utbildningsväsendet. 

Ytterligare krav på läraren i vuxenutbildning hämtat från ett nordiskt grannland är att denne 
 Ska vara en god ämnesexpert
 Ska kunna etablera och utveckla goda lärmiljöer (lärmiljö definieras som de sociala 

relationer som ingår i lärprocesserna, alltså samspelet mellan de människor, som ingår 
i lärprocesserna, med de normer och värderingar som präglar detta samspel.) 

 Ska känna till den praktik/verksamhet som lärandet handlar om
 Ska kunna vägleda och sätta igång lärprocesser hos deltagare

(Assarsson och Sipos-Zackrison (2001) 

Läraren och den sociala interaktionen är av stor betydelse. I skolverkets översikt 
”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiskt resultat” visar Eva Myrberg och Jan-Erik 
Gustafsson (2002) att lärarkompetensen är den enskilda resurs som har störst betydelse för 
elevens resultat. Läraren är alltså en nyckelperson och får inte abdikera som ledare och 
mentor och bli en osynlig kontrollant. En passiv lärarroll leder till individualiserat räknande –
i negativ bemärkelse – där traditioner och en föråldrad kunskapssyn tar överhanden. Läraren 
måste istället kombinera vägledning med stöd och utmaningar till eleven. (Gustafsson, 2002). 
Också forskaren Martin Stigmar på Växjö Universitet menar att det viktigaste är att den 
professionella läraren förmår eleverna att reflektera kring sitt eget lärande och lyfter fram 
deras inre motivation. (KK-stiftelsen, nr 17 2002)

3.2 Motiv och motivation
Människan är i grunden intentionell d v s har en avsikt i det hon gör. Oavsett vad slutmålet 
med livet är och oavsett hur medvetna vi är om våra egna avsikter – mycket gör vi ju av vana 
och tradition – finns det mål med våra handlingar. I ett studiesammanhang gäller det i 
allmänhet att tydliggöra målen och i synnerhet att bryta ner dessa till mer tillgängliga delmål. 
Bristen på sådana delmål brukar ibland refereras som dålig självdisciplin (Ahrenfelt, 1995).

Individens och samhällets motiv sammanfaller i vissa fall och skiljer sig åt i andra. 
Gustafsson (2002) menar att man kan stärka den vuxnes självförtroende och motivation 
genom att uppmärksamma och validera dennes informella kunskaper på ett mer flexibelt sätt. 
Då kan man också häva den ångest många elever har för matematik. 

Studiemotiv kan ses som ett uttryck för hur pass väl utbildningsinnehållet svarar mot 
deltagarnas behov. Studerar man de vanligaste motiven finner man enligt Höghielm (1985) 
att många deltar för att få behörighet att läsa vidare eller erhålla de kunskaper och färdigheter 
som krävs för yrkesutövningen. Vid en närmare skärskådning visar det sig att det ofta handlar 
om personer som ställs inför en ny livssituation – t ex arbetslöshet, sjukdom eller förändrade 
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familjeförhållanden – och som ser utbildning som ett medel att möta nya krav. Det finns 
också en allmän attityd som uppmuntrar vuxenelever att studera. Det visar sig dock föga 
överraskande att det i stor utsträckning är den vuxnes motiv som styr dennes agerande och 
aktivitet. (Höghielm, 1985)

Deltagares avsikter med vuxenstudier kan enligt Assarsson och Sipos-Zackrisson (2001) 
sammanfattas utifrån följande kategorier:

 självförverkligande
 socialt umgänge
 försörjning
 meritering
 lärande

En vanlig beskrivning, av dem som avstår studier, är att de:
 inte saknar utbildning, har brist på motiv
 saknar kunskap om möjligheter genom studier
 känner oro inför studier
 vill ha arbete som är en ”riktig” eller ”vuxen” aktivitet
 ser ingen nytta med studier
 vill inte ha studieskulder
 är för gammal eller för sjuk – men studier är bra för andra som behöver och kan 

studera
 klarar inte av studier, har inget läshuvud
 tycker att studier är stressigt, jobbigt, tråkigt
 räknar inte studier som ”verklighet” (det vill säga som praktik, produktiv verksamhet)

Skälen faller ut i tre kategorier:
 ointresse för studier
 negativ inställning till studier
 osäker inställning till studier

3.3 Det sociala sammanhanget
De tre viktigaste inriktningarna inom inlärningsteorin är behaviourism, kognitiv och 
metakognitiv teori och sociokulturella inlärningsteorier (Korp, 2003). Fram till slutet av 
1970-talet var behaviourismen med klassisk förmedlingskunskap dominerande, dvs läraren 
tankar eleven med kunskaper. Därefter, inte minst på grund av de nya kunskapsutmaningar 
som livslångt lärande innebär, har en förskjutning skett mot kognitiva och sociokulturella 
teorier. Medan kognitiva teorier, med fransmannen Piaget som förgrundsgestalt, mer 
fokuserar på vad som händer hos den enskilda individen betraktar sociokulturella teorier hela 
den sociala och kulturella kontext som omger individen vid inlärningen. Den viktigaste 
gestalten när det gäller sociokulturella teorier är ryssen Lev Vygotsky. Utmärkande för det 
sociokulturella perspektivet är enligt Korp (2003) intresset för lärandets sociala karaktär och 
sammanhang. De kognitiva dimensionerna kan vid inlärningsprocesser vara svåra att skilja 
från ren identitetsutveckling. Vidgar man det sociokulturella perspektivet till också utanför 
klassrummet är detta enligt kultursociologen Trondman (1993) en stor del av förklaringen till 
att social reproduktion är så framträdande i samhället. Den sociala miljön har stor betydelse 
för lärandet. Detta har undersökts i otaliga rapporter kring social reproduktion som visar t ex 
att barn vars föräldrar har akademiska studier i högre grad studerar vidare oavsett skillnad i 
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förmåga. Skolan kan här i bästa fall fungera som en arena där detta mönster bryts på ett 
positivt sätt så att alla elever kan tro på sin förmåga att läsa vidare. Det sociala 
sammanhanget skiljer sig dock enligt Gustafsson (2002) mellan barn och ungdomar även om 
undersökningar visar att generationsgränserna suddas ut alltmer. 

Lärandet kan inte ses som ett isolerat fenomen utan måste ses i en kulturell och social kontext
och därför behöver man studera det i ett sociokulturellt perspektiv (Larsson, 2004). Att 
studera samspelet mellan människan och artefakten blir då central. Fenomen som t ex 
Lunarstorm och MSN visar hur detta samspel kan se ut och att liknande kollaborativa 
fenomen blir allt vanligare. Larsson (2004) menar att DU därför lämpar sig väl för att 
använda kollaborativt processinriktat lärande istället för ett mer kooperativt resultatinriktat 
dito. Ju mer fokus ökar på processen ju mer verkar faktiskt behovet av fysiska möten och 
handledning öka (Säljö, 2000). Ingenting tyder enligt Säljö (2000) på att betydelsen av 
personliga möten i varaktiga gemenskaper av det slag som t ex högskolor, skolor och 
lärcentran erbjuder kommer att minska – tvärtom. Den verkligt stora fördelen med DU är 
enligt Larsson (2004) att allt material blir lättillgängligt. 

Vikten av sociala relationer – kanske i högre grad när det gäller DU – är något som också 
betonas av Wännman Toresson (2002). I en rapport från Malmö Lärarhögskola framgår också 
att lägerskola – gärna flera dagar – och närträffar var mycket populära inslag bland deltagarna 
och stärkte gruppkänslan (Skedinger-Jacobson, 2003).
Även Johansson (2005) hävdar att kontakten med lärare och kursdeltagare är den faktor som 
är viktigast för att lyckas i sina studier.

Att verka i grupp har alltså ofta en positiv inverkan – det går inte att bortse från den sociala 
kontexten man befinner sig i och människor klarar sig inte utan varandra. Det är därför de 
lever i större eller mindre gemenskaper (de Swaan, 2003). Den mest allomfattande 
gemenskapen är samhället men även skolan eller studiegruppen utgör en gemenskap. Det 
som skiljer olika gemenskaper åt är graden av lojalitet som binder dem samman. Medan ens 
familj ofta utgör en gemenskap med mycket starka bindningar och lojaliteter kan en 
studiegrupp på distans utan gemensamma diskussioner och åtaganden därför betecknas som 
en svag gemenskap. Undersökningar visar att aktiva och studieinriktade elever kan få elever 
som läser av enbart sociala skäl att bli aktiva och studieinriktade (Höghielm 1985). I ett ännu 
vidare gruppsammanhang kan man enligt kultursociologen Trondman (1993) just förstå 
vikten av gruppens förhärskande beteende genom att studera hur olika kulturmönster bl a 
avgör vår studiemotivation och därigenom vår aktivitet vid studier. Även om dessa rön 
framförallt går att finna i ungdomskulturen och att vuxenelever ofta har ett tydligt socialt liv 
utanför skolan, präglat av hem, familj och fritid, går det inte att försumma den tillfälliga 
gemenskap som en grupp kan känna när den har likartade utmaningar. Att få sin identitet 
bekräftad av andra vuxna personer i samma livssituation stärker denna på ett positivt sätt. Det 
är därför enligt Höghielm (1985) minst lika viktigt att gruppindela utifrån 
motivationsaspekter och inte enbart efter kunskapsnivå. 

3.4 Distansundervisning och tillhörande artefakter

Historik
Distansutbildning, DU, har funnits i organiserad form i över hundra år och även om det 
pedagogiska etablissemanget till en början misstrodde värdet av icke närbaserad utbildning så 
vann till slut korrespondensskolor, som t ex Brevskolan, Hermods och NKI, både elevernas 
och myndigheternas gillande (Bååth, 1996). 1898 skickades t ex den första hermodskursen, 



13 (35)

bestående av enkel och dubbel bokföring, ut till eleverna och sedan dess har över fyra 
miljoner svenskar använt sig av den Malmöbaserade brevskolan (Populär Historia, 98/3). Det 
som gjorde dessa brevskolor så populära var att de möjliggjorde även för arbetare och 
familjeförsörjare att studera genom att ägna en timme om dagen åt studier. Under 1930-talet 
blev enligt Höghielm (1985) korrespondensstudier för vuxna ett av de vanligaste sätten att 
skaffa sig studentexamenskompetens på. Nedgången för brevskolor kom snabbt när staten 
1967 införde gratis vuxenutbildning med möjlighet till studiestöd. 

Nuläge
Nu har dock DU ökat igen och skälen är enligt Bååth (1996) flera

 Kostnadsskäl för anordnaren om deltagarna är tillräckligt många
 Möjligheter att kombinera studier med arbete
 Enda möjligheten för vissa t ex personer som bor långt borta eller vars 

familjesituation omöjliggör kontinuerlig närskolevistelse.  

Det finns också ett allmänt behov av mer utbildning, bl a för att tillgodose vår industri med 
ännu bättre utbildad arbetskraft. (Gisselberg, 2002) Det finns enligt Gisselberg (2002) ett 
intimt samband mellan den industriella världens stora och växande behov av bättre utbildad 
arbetskraft och de utbildningspolitiska målen. I regeringens proposition Vuxnas lärande och 
utvecklingen av vuxenutbildningen (Prop 2000/01:72) formuleras mål och strategier för den 
framtida utvecklingen av vuxenutbildningen. Flexibilitet och individanpassning är nyckelord 
i denna strategi.

De politiska kraven går framförallt ut på ökad fokusering på det livslånga lärandet och vill 
därför göra fler utbildningar flexibla och oberoende av tid och rum. (Myringer, 2002). 
Högskolorna vänder sig nu enligt Myringer (2002) också till nya grupper av studerande med 
tidigare studieerfarenheter men med behov av olika typer av fortbildning. För det livslånga 
lärandet är den kanske viktigaste förmågan att kunna söka kunskap och kunna omvandla 
denna i praktisk handling. För denna typ av studier är kanske inte campus eller närbaserade 
studier ett alternativ utan det viktigaste kravet är en ökad flexibilitet i studierna. Bååth (1996) 
pekar också på att även om DU har flera historiska rötter i ett stort avstånd mellan elev och 
lärare – t ex inre Australien, Kanada och Norge – så är det framförallt ett storstadsfenomen. 

Det finns enligt Bååth (1996) också pedagogiska fördelar i en självständig bearbetning av 
kunskapsstoffet. Också Gisselberg (2002) menar att det finns unika pedagogiska och 
didaktiska element i DU som alltid haft att möta de studerandes krav på tillgänglighet, 
individanpassning och flexibilitet som borde kunna påverka campusutbildning i en önskvärd 
riktning mot ett ökat fokus på den studerade. Ytterligare skäl för en ökning av DU är enligt 
Gisselberg (2002) att samhällets ökade behov av utbildningsplatser inte kan mötas av 
motsvarande mängd utbildade lärare. 

Johansson (2005) menar att kravet på flexibilitet vid vuxenstudier framförallt handlar om 
yttre faktorer. Den studerade kan i stor utsträckning bestämma takten, tiden, platsen och 
formen, men för att som handledare kunna tillgodose dessa krav kan de tvinga fram en 
ganska stereotyp pedagogik. Möjligheter till gemensamma frågeställningar, samverkan och 
diskussioner blir svåra och studierna blir därför enligt Johansson (2005) till största delen ett 
individuellt projekt. Gruppdynamiken försvinner vilket ger ett pedagogiskt underskott. Även 
Larsson (2004) menar att det är en betydande nackdel att det ofta är en tröghet i just 
diskussionerna. Johansson konstaterar därför att det helt avgörande för om en studerande ska 
klara sina distansstudier är dennes motivation och inställning. DU-modellen konstaterar han 
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lämpar sig bäst för studievana och motiverade elever. Samtidigt är vuxenutbildningens 
huvudsakliga målgrupp människor med låg utbildning, och därmed liten studievana och här 
finns då en klar motsättning. DU erbjuder ökade möjligheter till studier men till ett pris av 
fler misslyckanden och avhopp. 

Viktiga aktörer på DU-marknaden

CFL, Nationellt centrum för flexibelt lärande
En myndighet som bildades 2002 och har fått regeringens uppdrag att stödja lärcentra inom 
kommuner. CFL arbetar för att göra livslångt lärande möjligt för alla, genom att stärka och 
stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom kommunal vuxenutbildning, folkbildning 
och i arbetsliv och för att främja utvecklingen av det flexibla lärandet för vuxna. (CFL 2006)

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Denna myndighet som bildades 2002 ska i nära samarbete med Sveriges högskolor och 
universitet arbeta med utveckling av IT-stödd distansutbildning. (Nätuniversitet 2006)

SVERD
Svenska Riksorganisationen för Distansundervisning som bildades 1984 som en 
intresseorganisation för utbyte mellan olika aktörer i distansutbildnings-Sverige
(SVERD, 2006)

Organisationer för Lärcentra och Högskolecentra
En rad olika nätverk har bildats för att organisera de lärcentra (LC) och högskolecentra (HC) 
som i stort sett varje kommun numera har etablerat. Syftet med dessa är att via IT-baserade 
distansmedier erbjuda utbildning på hemorten vilket både höjer den lokala kompetensnivån 
och minskar avfolkningen i framförallt glesbygdkommuner. 
(Lärcentra, 2006)

Avhopp och genomströmning
Ett viktigt kvalitetsbegrepp inom all högre undervisning är genomströmningen d v s hur 
många som läser klart. Enligt Bååth (1996) förekommer ett stort deltagarbortfall inom 
vuxenutbildning i allmänhet men inom DU i synnerhet. Det ska dock konstateras att en del 
hoppar av positiva skäl t ex att man fått ett arbete eller kommit in på en högre utbildning. 
Men den främsta anledningen till den låga genomströmningen menar han är den svaga 
integrationen vilken då inte kan utgöra det kitt som kan hålla kvar eleven när motivation och 
studiedisciplinen tryter och det börjar kännas ensamt och gå trögt. Myringer (2002) anser att 
mycket få studerande har så stark motivation och självdisciplin att de kan genomgå en DU på 
helt egen hand. Larsson (2004) tillägger att frihet under ansvar lätt leder till stress och 
osäkerhet genom sin avsaknad av lässchema och mer traditionell struktur. Johansson (2005) 
konstaterar att individuellt arbete ofta hamnar längst ner på att-göra-listan. Gustafsson (2002) 
menar att vuxna är vana att ta ansvar och om de inte upplever matematiken meningsfull så 
hoppar de av. 

För att hitta saker saker som stärker god genomströmning och förhindrar avhopp använder 
Bååth (1996) vissa grundläggande psykologiska hypoteser som utgångspunkter och översätter 
dessa till behov hos DU.
Den studerande lär sig bäst och undviker avhopp om …

1. Vi försöker alla göra vår omvärld begriplig och meningsfull. …de har möjlighet att 
verkligen förstå innehållet t ex genom kunskapsöverblickar. 

2. Vi strävar alla aktivt efter kunskap. …de får göra vissa upptäckter på egen hand.
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3. Vi tolkar vår omvärld i överensstämelse med våra behov, tidigare erfarenheter och 
kunskaper. …innehållet motsvara deras behov

4. Vi vill pröva våra kunskaper och färdigheter i praktiken. …de får möjligheter att 
tillämpa dem i densamma.

5. Vi behöver känna oss säkra och uppleva trygghet. …de känner sig trygga i 
studiesituationen.

6. Vi vill uppleva tillfredsställelse och framgång. …de får uppleva detta
7. Vi strävar efter mänsklig kontakt och förståelse. …de får uppleva detta

Myringer (2002) betonar också vikten av att distansstuderande måste känna sig trygga och 
förstå vad som förväntas av dem. Det får inte finnas en övertro på omfångsrikt webbaserat 
material som bara försvårar överblicken. Hon betonar också vikten av introduktionskurser 
och fysiska träffar. Den öppna ingången som DU innebär får inte bli en svängdörr som 
försätter studerande i ständiga avhopp med bristande självförtroende som resultat. 

Artefakter i undervisningen 
På senare år har mycket möda lagts på olika datorstyrda läromedel – både från entusiaster och 
från läromedelsförlag. Från början utgick de helt enkelt från en digitaliserad lärobok men de 
datorbaserade läromedlen har utvecklats i allt högre grad både vad gäller interaktivitet och 
pedagogiska finesser. CFL (2006) anger på sin hemsida att en vettig lärplattform både kan 
erbjuda eleven en ny uppsättning verktyg, ge läraren möjlighet att individualisera kursen och 
skapa ekonomiska vinster för huvudmännen – till synes en ekvation med bara vinnare.

Med hjälp av ny teknik går det nu att lösa några av DU grundproblem. Oavsett geografiska 
och tidsmässiga avstånd har t ex dagens studenter möjlighet att skapa en nätbaserad 
gemenskap. (Larsson, 2004) 

Man talar idag ofta om tredje generationens distansutbildning. I den definieras DU som en 
social aktivitet trots att deltagarna inte träffas fysiskt utan mötet sker med teknikhjälp som t
ex multimedia, datorer (e-post, datorkonferenser, databaser, ordbehandling, beräkning, 
simulering), bildtelefoner, videokonferenser, gemensamma arbetsytor, delade dokument, 
video och audio. Även kallat on-line education (Wännman-Toresson, 2002) 

Videokonferens
Möjliggör direktkommunikation med både bild och ljud. Videokonferenser brukar ha en kort 
eftersläpning av bild och ljud vilket gör att man oavsiktligt kan prata i mun på varandra. Det 
brukar behövas en ordförande och dagordning för att det ska fungera som ett effektivt 
mötesforum. 

Streaming
Envägskommunikation med ljud och bild som kan vara lämpliga för distribution av väl 
genomförda föreläsningar. Med denna metod kan man överföra ljud och bild direkt över 
Internet utan att behöva ladda ner filer. 

Chatt eller e-möte
Direktkommunikation med eller utan bild. Billigare än videokonferens (se även 
videokonferens) men bygger på att man har utrustning – t ex webkamera och headset – till sin 
dator.

Ljudfiler eller talsvar
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Envägskommunikation med tal som möjliggör att man lämnar muntliga instruktioner, 
omdömen m m istället för skriftliga för att t ex få undervisningen att kännas mer personlig. 

Multimedia
Ett begrepp som används när man blandar och olika delar av ovanstående till en integrerad 
helhet och kryddar med t ex videosekvenser. 

Sammanfattning
Med hjälp av on-line education kan matematikutbildning alltså genomföras både individuellt 
och med geografisk spridning. Men Gustafsson (2002) poängterar att personlig vägledning 
fortfarande behövs. Distansstudieformen får inte bara innebära en upprepning av läromedlet. 
Risken finns då att vi får en återgång till ett förmedlande s k programmerat lärande. Lärandet 
på distans måste byggas upp som en tanke- och handlingsvärld baserad på de vuxna elevernas 
tidigare erfarenheter. Även Liedman (2001) menar att det är farligt med en övertro på IT och 
sammanblandning av begreppen kunskap och information. 

Johansson (2005) anser att det är svårare än man tror att få studenterna att ta till sig 
webbaserat material. Han fann att medan vissa elever var väldigt positiva var andra mer svala 
och det var i stort sett omöjligt att få till diskussioner i deras gemensamma webbforum. Med 
tiden har det webbaserade materialet utvecklats mycket men Johansson anser ändå att det IT-
baserade hjälpmedel framförallt lämpar sig för färdighetsträning medan det matematiska 
samtalet bäst sker i det fysiska rummet där läraren blir mer en pedagogisk handledare, mentor 
eller coach. 
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4 METOD

4.1 Metodisk ansats
För att söka förklaringar i ett brett spektra till en komplex problematik, utan att i förväg ha 
bestämt vissa svar, tänker jag intervjua ett antal studerande på distans. Jag väljer bort 
enkätundersökning dels för att jag har för få berörda elever och dels för att jag är intresserad 
av att få en helhetsbild av elevens situation och inte bara svaret på enklare frågor. För att 
ytterligare öka den kvalitativa ansatsen kommer jag också studera elevernas studiekontext d v 
s det studieupplägg som den berörda skolan använder sig av. Jag är själv en del av den 
kontexten och ska försöka analysera min egen roll och mina erfarenheter så objektivt som 
möjligt.

Det finns flera olika former av intervjuer och man skiljer framförallt på kvalitativ och 
strukturerad intervju (Svedner, 2001). Skillnaden mellan de två formerna är att medan 
frågorna i den strukturerade intervjun är bestämda i förväg så är endast frågeområdena 
bestämda i den kvalitativa. Denna har därför störst potential till att få validitet och reliabilitet 
genom mer djuplodande information om distanselevernas attityder, värderingar och intressen,
vilket kan vara svårt att få fram med alltför strukturerade frågor enligt devisen att som man 
frågar får man svar. Den kanske största fallgropen med den kvalitativa intervjun enligt 
Svedner (2001) är att den lätt kan glida över till en nästan muntligt genomförd enkät om man 
inte ger akt på svaren och låter dessa bli ledtrådar som letar sig fram till nya frågor och 
funderingar. För den skull får man inte förlora sig helt och låta associationerna glida iväg till 
sitt favoritämne, och det kan därför vara bra att ha någon typ av lista där man kan bocka av 
avhandlade områden. Jag valde därför att göra en checklista med nyckelord kopplade till 
undersökningens syfte och mina frågeställningar. 

4.2 Urval
Mitt urval baseras på de elever jag för tillfället har kvar. De flesta av dem befinner sig i 
tjugoårsåldern men jag har valt att djupintervjua fem elever i tre åldersklasser för att få en 
viss åldersspridning i undersökningen. Detta för att se om och i så fall hur situationen skiljer 
sig beroende på ålder. Könsbalansen är minst sagt skev med endast en inskriven kvinna som 
dessutom redan hoppat av. Jag har ändå valt att telefonintervjua henne och ytterligare en tidig 
avhoppare för att söka efter ytterligare omständigheter kring distansstudier och avhopp. Den 
totala gruppen består alltså av sju individer fördelade på följande vis:

Djupintervjuer med elever
efter mitterminsprovet

Korta telefonintervjuer
med avhoppade elever

Ålder 20+ 30+ 50+ 20+ 30+
Antal 2 män 2 män 1 man 1 man 1 kvinna
Förutom Ma studier arbete/arbetslös arbete arbete studier

4.3 Genomförande, etik och bearbetning
Jag genomförde alltså öppna intervjuer kring vissa förutbestämda områden som tillät den 
intervjuade att utrycka och utveckla sina tankar. För att vara säker på att jag fick tillräckligt 
med svar använde jag min strukturerade checklista med nyckelord som jag allt efterhand 
bockade av. För att ytterligare öka både validiteten och reliabiliteten spelade jag in 
intervjuerna på band och transkriberade dem efteråt för att upptäcka vad jag verkligen 
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frågade och vad de intervjuade verkligen svarade. En intervju – vetenskaplig eller ej – måste 
också vägas mot människors grundläggande fri- och rättigheter (Hartman, 2003). För att det 
inte skulle upplevas som ett intrång på den personliga integriteten värmde jag dels upp de 
intervjuade eleverna med lite personligt prat för att få dem att känna förtroende för mig och 
känna sig avslappnade även med en påslagen bandspelare. Ytterligare ett led i det etiska och 
förtroendeskapande arbetet var att berätta för den intervjuade att hans svar kommer att 
behandlas anonymt och att det inspelade bandet kommer att förstöras efter transkriptionen, 
något som enligt Svedner (2001) är viktigt. Samtidigt som man ska informera eleven om sina 
egna skyldigheter som vetenskapsman och elevens rättigheter som undersökningsobjekt ska 
man nog ändå inte betona den forskningsetiska formalian för mycket då detta kan få eleven 
att känna sig osäker och inte vilja bli intervjuad – utan istället genom förtroligt samtal få 
eleven att känna sig avspänd, och förmedla känslan att man är intresserad av just honom eller 
henne. En stor svårighet med den kvalitativa intervjun är att som intervjuare undvika att lägga 
in sina egna förväntningar och svarsteorier och istället vara en neutral observant som 
samtidigt kan locka fram utvecklande resonemang och reflektioner hos eleven, vilka kan 
bidra till en fördjupad förståelse av elevens situation.

Granskningen av den aktuella undervisningen och analysen av detta vävdes in tillsammans 
med analysen av de olika intervjuerna i form av en resultatdiskussion kring olika teman. 
Detta ledde slutligen till att de aktuella frågeställningarna besvarades.
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5 RESULTATDISKUSSION

5.1 Distansundervisningen i praktiken

Bakgrund
På den aktuella vuxenskolan skrev cirka trettio elever in sig för närstudier i Ma B och C. 
Ytterligare några ville läsa Ma D men eftersom de var för få för att motivera en reguljär klass 
erbjöds de istället distansupplägg vilket endast en nappade på. Tretton elever anmälde sig till 
distansstudier i Ma B, C och D och ytterligare två hoppade efter en månad. Ungefär en 
tredjedel av de matematikstuderande studerar på distans. Av dessa ville endast en hellre ha 
närstudier medan övriga haft distans som förstaval. Dessutom bytte två personer från 
närstudier till distansstudier p g a praktiska skäl eftersom studierna krockade med arbeten 
som de fick efter cirka halva terminen. 

Elevernas åldrar varierar enligt diagrammen nedan från 20 till 50 år med en klar övervikt för 
ålderskategorin 20-25 år. 
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Vid sidan av studierna
Två av fem elever i min urvalsgrupp för djupintervjuer har fast arbete med oregelbundna 
arbetstider medan de andra tre enbart studerar varav två av dem enbart mattekurser. Ingen av 
dem studerar på heltid utan gör andra saker vid sidan om.

”Just nu bygger vi ut huset med 64 kvm så då bygger jag och så sitter jag 
mycket vid datorn”
”Just nu gör jag ingenting”
”Jag har lite projekt hemma som jag ska använda sedan på högskolan”

Undervisning
Skolan använder sig av en dataplattform, moodle, med egen inloggning och möjlighet för 
eleverna att både chatta och skriva in meddelande. Det finns också möjlighet för läraren att
förändra utseendet och t ex lägga till nya rubriker. Första terminen som jag använde systemet 
i undervisningen upptäckte jag snart att ingen använda sig av plattformen utan eleverna 
kommunicerade istället med mig via sina vanliga email-konton. Jag anpassade mig därför till 
denna faktiska situation och styrde därefter det hela från min hemma-adress. Själva upplägget 
på undervisningen utgick från läromedlet ”Matematik från A till E” (Holmström/Smedhamre, 
2001) och eleverna föreslogs studera i samma takt som planerades för närstudierna. Eleverna 
erbjöds också att komma på speciella s k drop-in-timmar för matematik för att kunna få 
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personlig handledning. Bedömningen av eleverna utgår från ett mitterminsprov, det 
nationella provet och två muntliga träffar efter respektive prov. Eftersom genomströmningen 
varit väldigt låg med cirka 10-20 % införde jag ett nytt inslag denna termin med att eleverna 
en gång i veckan fick en del bra-ha tips ihop med en relativt enkel uppgift som de skulle 
skicka in. Detta för att försöka stimulera kontinuerliga studier och därmed undvika en ofta 
oöverstiglig arbetsanhopning inför proven. Vid en enkät efter en månad framkom det att 
veckouppgifterna upplevdes mycket positivt av flertalet framförallt som en påminnelse – eller 
en spark i baken – för att studera kontinuerligt.

Resultatdiskussion
Vuxenutbildningen kallas ibland för gymnasiets fjärde år eftersom så många fortsätter mer 
eller mindre direkt från tredje året på ungdomsgymnasiet. Detta medför att det inte finns så 
mycket nyvunna vuxenerfarenheter som vuxenutbildningen kan utnyttja och basera sin 
undervisning på utan att främsta erfarenheten är hur eleverna studerade på 
ungdomsgymnasiet. Eftersom vuxenutbildningen bygger på färre lärarledda träffar och större 
frihet under ansvar innebär detta ofta en stor omställning för de yngre eleverna. De som 
väljer distansupplägget är dock sällan s k ”fjärdeårare” och är oftast medvetna om dessa 
ökade krav och har en egen bild av att kunna klara det med ett större mått av självdisciplin. 

Vid en yttre jämförelse av den granskade undervisningen med andra distansupplägg jag 
känner till är det framförallt artefakterna som skiljer eller snarare bristande användning av 
möjliga artefakter. Det förekommer inga interaktiva distansträffar som t ex videokonferenser 
eller chattar. Inte heller utnyttjas några multimediala finesser utan kommunikationen baseras 
helt på email-kontakt. Eleverna blir då naturligtvis väldigt beroende av läromedlet som i detta 
fall själv hävdar att man lämpar sig bra för självstudier (Holmström/Smedhamre, 2001). Mina 
egna erfarenheter under två års distansstuderande gör inte att jag är överdrivet imponerad av 
befintliga dataverktyg på marknaden men jag ser ändå att det finns en potential – kanske 
framförallt på den multimediala sidan – för vissa områden av matematiken. Däremot kan 
ingen dataplattform i världen smörja en trög nätdiskussion – en bra och givande diskussion är 
enligt mina erfarenheter helt beroende av aktiviteten hos de diskuterande parterna.

5.2 Om matematik

Hur de uppfattar matematik
”Förut tyckte jag det var hemskt… när jag var yngre”
”Det har väl aldrig varit mitt kall att sitta och bolla med siffror fram och 
tillbaka. Men nu när jag började tyckte jag det var jätteroligt… när man 
lärde sig det.”
”Jag tycker det är rätt så intressant”
”Jag har alltid tyckt det var kul…”
”Jag har alltid gillat matte.”
”…fast matte är inte så där jätteroligt heller. Jo, det är roligt – men först när 
man kan det – men den vägen är inte rolig.”
”Det är roligt när man väl läser det. Det är fruktansvärt roligt”

Tidigare erfarenheter av matematik
”Förra gången jag började B-kursen fick vi papper för att se var vi var och då 
var det bara… det här kommer jag aldrig att klara. Det var liksom en lektion sen 
var det… nej, jag läser något annat istället.”
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”På grundskolan gick det väldigt bra. På gymnasiet, ja det var väl inga problem 
men det var inte topp heller, det var väl igenomsnitt.”
”Det var lite konkurrensstämning i min klass. Nu löste jag den här – har du gjort 
det?”

Senaste erfarenheter av matematik
Här finns en vid spridning alltifrån förra terminen till tolv år tillbaka i tiden. Tre stycken har 
tidigare läst matematik på komvux. Två stycken har börjat på distansmatematik men hoppat 
av tidigt. 

”Sen påbörjade jag en matte B-kurs på komvux för tio år sedan. Jag gick en 
lektion och tyckte – nej, det här är ingenting för mig.
”Komvux-matte har jag läst här, C och D – fast jag hade inte godkänt i D…”
”Jag försökte med matte E för två terminer sedan… men det gick inte så bra…”
”Jag började förra terminen men det var då vi började med att bygga ut så då 
tyckte jag att det fanns inte tid”

Resultatdiskussion
De flesta intervjuade hade en i grunden positiv uppfattning av matematik även om vissa delar 
upplevdes som mindre roliga. Genomgående upplevdes det som väldigt positivt när man 
klarade veckouppgifterna eller talen i boken. 

”När man sen går till nästa uppgift så bara skriver man ner och kollar att det är 
rätt – ja, det känns skönt.”

Matematiken är ju ett av de ämnen som ger väldig snabb feedback om man klarar ett tal. 
Omvänt uppfattades det som tråkigt och jobbigt när man inte klarade ett tal. Flera elever 
påtalar dock att ett visst mått av motstånd och svårighet gör att tillfredställelsen blir desto 
större när man väl klarat talet men om motståndet blir övermäktigt startar helt andra 
processer och matematik blir plötsligt ett tråkigt ämne. Resultaten visar också att ingen av 
eleverna har varit helt fri från tidigare misslyckanden och avhopp. De har samtliga därigenom
samlat på sig ett delvis negativt förhållande till matematik. Gustafsson (2002) menar att det är 
vanligt att vuxna har ett affektivt, d v s känslomässigt förhållande till matematik som grundas 
i tidigare erfarenheter av skolmatematiken. Det är förvånansvärt många på vuxenutbildningen 
i allmänhet som vid det första lära-känna-samtalet säger att matematik är det tråkigaste och 
svåraste som finns men ändå väljer att läsa det. Detta stöds av Gustafsson (2002) som menar 
att även om många vuxna uppvisar ett närmast ångestladdat motstånd och blockeringar inför
matematik så finns det paradoxalt nog ett stort antal av dem som ändå väljer att återuppta 
matematikstudier senare i livet kanske som en del av ett personligt revanschbegär på ett ämne 
som för många symboliserar kunskapsstatus och smarthet. Enligt Gustafsson (2002) anses 
affektiva och kognitiva aspekter ha ett intimt samband och visa blockeringar behöver 
bearbetas innan en fruktbar inlärning kan ske. Även om min erfarenhet är att huvuddelen av 
de vuxenelever som uppvisar något blockeringssymptom väljer närstudier – vilket delvis 
förklarar att det sker många avhopp även där – är det ändå rimligt att anta att en del avhopp 
bland distanselever i allmänhet kan bero på att just distansen till läraren försvårar om inte i 
det närmaste omöjliggör möjligheterna till bearbetning av dessa blockeringar. Eleverna i 
studien tillhör den kategori som inte låtit tidigare misslyckanden avskräcka dem för att 
studera på nytt men jag uppfattade inga större blockeringar hos dem – möjligen med ett 
undantag. De förmedlade tydligt övervägande positiva känslor för matematiken.
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5.3 Pedagogiskt behov

Hur de uppfattar sin matematiska förmåga
”Nja, det är både ja och nej. Någonstans mittemellan.”
”Jag har haft lätt för det, och det är kanske för att man haft rätt motivation som 
man tycker det är roligt att sitta och räkna och klura.”
”Det är lite blandat. Att sitta med penna och papper går rätt bra, däremot 
huvudräkning är jag sämre på.”
”Det är situationsbaserat. Sitter man med något man har svårt för så är det 
riktigt svårt.”
”Ja, en del saker är jätte-enkla att lösa och vissa är mer komplicerade. I och med 
att det är så länge sedan jag läste matte så är det mycket termer och sådant där 
som kommer tillbaka som man kanske inte riktigt hajar med en gång.”

Inlärningsstil
”om det är någon uppgift som är svår så har jag en massa andra böcker som jag 
kan slå upp i och jämföra om jag hittar någon liknande och hur dem har gjort 
där och löst den.”
”i ett klassrum blir man ju lite styrd av vad läraren säger…Om man är själv får 
man kanske mer tid till olika vinklar och så.”
”Det kan vara svårt när man kör fast, men får man tänka lite på det och lägga 
det åt sidan och ser på det med nya ögon någon annan dag så kan man komma 
på något.
”Det bästa är ju sådana här lärarledda lektioner. Ja, man kan ju direkt fråga om 
det är något man undrar över, man har ju läraren där direkt.
”Ja, jag får väl titta i boken och sen får jag lägga den åt sidan och sen får jag 
försöka igen.”
”Sen får man försöka jobba när man inte är för trött för jag tror inte att det 
fastnar bra då.
”jag hoppar över och väntar lite och räknar vidare, sedan hoppar jag tillbaka och 
då brukar det ofta lösa sig.”
”Och sen är den här boken rätt bra eftersom det finns lösningsförslag längs 
bak.”
”man skulle behöva lite genomgång på tavlan och mer matte på lektionerna.”
”att … nöta. Man gör uppgifter och lär sig… jag kan inte riktigt förklara.” 
”jag lär mig bäst när jag ser en lösning och sen sitta och räkna tills jag får 
lösningen till det som det ska vara. Sen sitter jag och tittar hur jag har gjort”
”När man väl kommer igång… och kan argumentera sig fram då blir det genast 
mycket lättare… får lite mer flyt i det hela.”
”Kör jag fast kan jag sitta rätt länge… men som jag sa innan så kan det vara 
positivt att sitta och traggla istället för att fråga och låta någon annan lösa det år 
en.”
”Jag försöker nog leta i exemplen. Hur har dem gjort något som är liknande”
”Vad man än håller på med så är det på det sättet man lär sig – repetition.”
”det ultimata hade varit om man kunnat varit med på lektionerna… på alla 
genomgångarna.”

Resultatdiskussion
Resultatet av undersökningen visar att distanseleverna inte arbetar särskilt varierat utan 
främst arbetar med artefakten läroboken. Det vanligaste tillvägagångssättet är att försöka lösa 
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sin uppgift och leta bland lösta exemplen efter liknade uppgifter när man behöver hjälp. 
Ingen elev har någonsin frågat efter hjälp eller ledtrådar via mail eftersom detta anses ta för 
lång tid när man behöver hjälp här och nu. Vägledningen från mig blir därför inte speciellt 
framträdande utan stannar vid rättningen av veckouppgiften med en del bifogade småtips. 
När eleverna själva får önska sig hur inlärningen skulle kunna förbättras refererar de oftast 
till genomgångar på tavlan – även om någon tyckte att dessa lätt kunde bli tråkiga – vilket 
antingen beror på att denna typ av passiv inlärning passar just dem eller snarare p g a att de 
inte känner till några andra metoder. Ingen av de intervjuade kände heller till begreppet lärstil 
och reflekterade över sin egen inlärning – hur just de lär sig på bästa sätt – annat än att man 
kan se en uppgift från olika perspektiv om man låter tiden ha sin gång. Mina egna 
erfarenheter styrker också att väldigt få elever reflekterar över sitt lärande och att de uppfattar 
diskussioner om detta som lite flummiga när den konkreta uppgiften framstår som att lösa 
uppgifterna i boken.

Även om det finns olika modeller för att beskriva lärstilar är en gemensam nämnare hos alla 
teorier att lärstilar är individberoende. (CFL, 2006) Inga rön ifrågasätter heller relevansen av 
dem och värdet av en varierad undervisning som ett led i att stimulera olika personers 
kognitiva förmåga. Artefakter vid distansundervisning kan visserligen byggas för att 
stimulera både visuella, auditiva och taktila sinnen (VAK) men kan endast till en viss del 
fungera interaktivt. Läraren är den som enligt Gustafsson (2002) ska kombinera vägledning 
med stöd och utmaningar till eleven och, enligt Assarsson och Sipos-Zackrisson (2001), sätta 
igång lärprocesser hos deltagaren. Det finns enligt dem ett glapp mellan deltagarnas olikheter 
och de krav som lärsituationen ställer eftersom denna oftast organiseras som om deltagarna 
vore homogena. 

Sammantaget måste man därför konstatera att det kognitiva stödet till eleverna är relativt 
svagt, med läromedlet som den kanske starkaste länken, och därför riskerar bidra till att vissa 
distanselever väljer att hoppa av. 

5.4 Studiemotiv

Allmänna
”Jag har jobbat på X. Jag har varit där i många vändor men nu är det ett år 
sedan jag började. Jag har en… viljan är att börja studera igen. 
”…det är för att få upp ångan lite.”
”det är för repetition… för jag har glömt bort vad jag kunnat.”
”Jag behöver betyg i minst 50% av kurserna för att inte bli 
återbetalningsskyldig för studiemedel.”
”Ja, dels för att jag behöver det antar jag om jag gör något försök att läsa vidare 
och sen är det ju rätt så trevligt – lärorikt.”
”…åren går och så tänkte ja att nu är liksom sista chansen. Även om det 
misslyckas så kan jag göra ett försök.”
”D-matten är det jag saknar nu för att komma vidare”
”Det känns väl ändå att det är sista möjligheten kanske att ta tag i det här.”

Specifika
”Jag har hållit på med musik i nästan tio år så det landar väl åt 
musikindustriprogrammet i Kalmar – eller media management.”
”Byggingenjör …det är för repetition” 
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”Dataingenjör med programmering hade jag tänkt läsa.”
”För att komma in dit jag vill – på en programmeringslinje med spel i Kalmar.”

Jag ringde dessutom upp två av de eleverna som redan hoppat av och de hade följande 
studiemotiv respektive avhoppsskäl.

Man 20+
”Jag vill ha tillräckligt med poäng för att komma in på polishögskolan”

men

”Orkade inte p g a jobbet som snickare och så kraschade min dator”

Kvinna 30+
”Jag vill bli landskapsarkitekt och började på matten för att få extra poäng och 
för att det gick så bra på matte A”

men

”Jag fick dagisplats för mitt barn sent och kom efter i början. Dessutom 
kommer jag att få tillräckligt med poäng via högskoleprovet.”

Resultatdiskussion
Fyra av de fem djupintervjuade eleverna och både de telefonintervjuade har som studiemotiv 
angett behörighet för vidare studier. Den femte eleven har mer diffusa och delvis ekonomiska 
skäl. Enligt Höghielm (1985) är just behörighet det vanligaste motivet till studier på komvux. 
Eftersom den vuxnes motiv i stor utsträckning styr dennes agerande och aktivitet är det 
intressant att djupare studera i vilken grad eleven har en tydlig målsättning med sin 
behörighet. En specifik utbildning kan då fungera som en tydligare målbild än enbart allmän 
högskolebehörighet. Det visar sig att endast en av de djupintervjuade har ett specifikt tydligt 
uttalat utbildningsmål, något som skulle kunna indikera att ett allmänt hållet studiemotiv inte 
nödvändigtvis lyckas leda eleven till en avklarad kurs. Faktiskt har de två telefonintervjuade 
eleverna som redan hoppat av tydliga målbilder. Den ena klarar sin målbild utan matematik, 
vilket tar bort behörighet som studiemotiv, medan den andre bestämt sig för att satsa hårdare
genom att nästa termin ta tjänstledigt och påbörja närstudier, också detta en strategi även om 
den ledde till ett avhopp. En av deltagarna svarade på följande sätt angående varför han valde 
att läsa matematik.

”Ja, dels för att jag behöver det antar jag om jag gör något försök att läsa 
vidare”

Jag tolkar detta som att det samhälliga motivet på generellt ökad utbildningsnivå ibland är så 
vedertaget att individen nästan uppfattar det som ett krav utan att riktigt kunna relatera det till 
just sin situation och därigenom verkligen göra det till sitt personliga motiv. De elever som 
jag har erfarit klarat av sin DU har samtliga haft väldigt tydliga studiemotiv i form av en 
speciell utbildning till vilken det behövts just denna behörighet och/eller ett uppläst betyg. 
Att skapa en väldigt tydlig målbild är därför enligt min erfarenhet helt avgörande för att 
eleven ska ha en chans att lyckas, medan avsaknad av en sådan är en mycket klar riskfaktor 
för avhopp.
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5.5 Det sociala sammanhanget

Allmänt
”Jag tycker det är rätt skönt att få sitta och klura – faktiskt.”
”Sedan saknar man ju sina skolkamrater, man har ju inga när man läser på 
distans.”

Om att jobba i grupp
”På ett sätt är det bra men samtidigt kan man känna att man själv är någon sorts 
belastning för dem då. Samtidigt har man ju en viss livserfarenhet så man 
kanske ser det på ett annat sätt med.”
”Det är ju det här utbytet som man kan sakna att man kan fråga och diskutera.”
”Delvis går det lika bra utan för jag är något av en enstöring…”
”jag läser nog ändå bäst själv tror jag. Men sen… om man har lite svårare 
uppgifter. Då är det ju roligare att köra i grupp”
”Det är positivt när man kan se på varandras problem.”

Resultatdiskussion
Resultatet visar att viljan av att studera tillsammans med andra varierar beroende på personlig 
läggning. Eftersom det är vuxna människor har de andra sociala strukturer – t ex familj med 
barn, arbetskompisar och andra vänner – än vanliga skolungdomar och känner därför inte 
alltid samma behov av att skapa sociala grupper via sina studier. Min erfarenhet är dock att 
även tillfälliga gemenskaper kan bidra till en känsla av att inte vara ensam när studierna går 
trögt. Det finns också en stor kognitiv fördel med grupparbete eftersom det ger en chans att 
diskutera och bearbeta begrepp och problem med andra som har liknande utgångssituation. 
Flera studier och rapporter rörande distanselever, både t ex Skedinger-Jacobson (2003) och 
Wännman Toresson (2002) pekar på vikten av introduktionskurser och fysiska träffar för att 
skapa ett socialt sammanhang med andra i gruppen, något som förekommer i mycket liten 
omfattning i Nybro. Enligt Bååths (1996) undersökning angående vanliga orsaker till avhopp 
anger han bland annat brist på mänsklig kontakt och förståelse vilket ger en svag integration. 
Uppväxten av stora communities (gemenskaper) på nätet som t ex Lunarstorm och MSN 
visar enligt Larsson (2004) att det går att skapa framgångsrika virtuella gemenskaper även för 
studenter med hjälp av modern teknik. Svaren från undersökningen tyder på att även om man 
delvis ser positivt på att behöva anstränga sig mer själv och inte hela tiden fråga andra så vill 
man ändå kunna diskutera och fråga om problem vid behov. Även om denna vilja finns hos 
studenterna anser Johansson (2005) att webbaserade diskussioner i det närmaste är omöjliga 
att genomföra och även Larsson (2004) medger att det oftast går väldigt trögt med 
diskussioner. 

Slutsatserna från min undersökning visar att studierna blir ett i hög grad individuellt projekt. 
Johansson (2005) menar att individuella arbeten oftast hamnar längst ner på en persons 
prioritetslista och Myringer (2002) anser att mycket få studerande har så stark motivation och 
självdisciplin att de kan kompensera för den uteblivna sociala integrationen. Här 
framkommer enligt min mening en tydlig riskfaktor för avhopp för de som inte kompenserar 
detta med ett mycket tydligt mål. 
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5.6 Om distans

Allmänt
”För det fanns ingen möjlighet att välja matte-D på reguljär.”
”passade mig just nu eftersom jag har mycket jobb hemma.”
”Ja, hade jag haft ekonomiska möjligheter så hade jag hellre valt att gå på 
skolan.”
”matte – att läsa på distans – jag tror att det kanske kan vara lättare än kanske 
typ engelska.”
”det går ju rätt så bra på det här sättet också. Det har funkat hittills.”
”Annars tycker jag att det fungerar jättebra på distans.”
”för att jag läst det (ma C reds anm) innan så jag trodde att jag kan hantera det 
själv…”
”Det blir inte samma press på en själv känns det som… det kanske är jag 
personligen som försummar det lite.”
”det är rätt skönt att det finns en möjlighet att läsa in.”

Fördelar 
”man kan arbeta när man vill.”
”det känns som man hinner räkna mer, utnyttja tiden effektivare om man lägger 
upp en egen planering.”
”man får tänka efter mer själv än om man hade haft läraren för då kan man 
alltid fråga efter hjälp.”
”fördelen är väl att man kan jobba samtidigt.”
”Nu försöker man klura lite mer själv innan man frågar via nätet”
”Man kan läsa när man vill – mitt i natten om man vill.”
”det är bättre att räkna (istället för genomgångar reds anm.) för då hinner man 
räkna så mycket som möjligt.”
”Det är väldigt flexibelt. Man kan ta den tiden som passar bra för en själv”
”man får klura mer själv… och på det sättet kanske man uppnår lite mer insikt 
också. Jag tror man lär sig mer på det… när man väl löst det så sitter det.”
”att slippa ta tjänstledigt eller säga upp sig bara för att läsa in en kurs.”

Nackdelar
”det tar onödigt lång tid när man kunde få det förklarat hur det funkar direkt.”
”Ja, det är just de här genomgångarna som jag inte är med på… för då ser man 
lite tydligare hur det går till…”
”man måste ha disciplinen för att sitta och räkna om man räknar hemma.”
”man får mindre hjälp.”
”man är mer utlämnad åt sig själv.”
”Kör man fast är det ju bra att ha någon att fråga.”
”Det är svårt att ta tag i grejorna och om man fastnar på en uppgift är det svårt 
att höra av sig till någon annan.”
”man har inte samma möjlighet att få hjälp på det sättet du har när du går på 
lektioner. Så det blir ju det att man sitter och blir småförbannad på sig själv… 
att man är dum i huvudet kanske och inte fattar.”
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Resultatdiskussion
Intervjusvaren visar att det just är flexibiliteten som de flesta ser som den största fördelen 
med DU. Ingenstans bland deltagarnas funderingar finns det dock något som antyder att DU 
ger dem en individanpassning, en kognitiv anpassning, av något större värde. Flexibilitet och 
individanpassning är de nyckelord som det trycks på från politiskt håll. Bland annat för att 
som Myringer (2002) anger, kunna rekrytera och tillfredställa utbildningsbehovet hos nya 
grupper av studerande som en del av det livslånga lärandet. Johansson (2005) menar att 
flexibiliteten ofta stannar vid yttre faktorer som takt, tid och plats för studier, och inte gäller 
inre faktorer som t ex att använda olika lärstilar för att anpassa utbildningen till varje individ. 
Min undersökning stöder dessa farhågor och risken är istället att oron inför att köra fast med 
en uppgift gör att de känner sig otrygga i studiesituationen, något som Bååth (1996) anger 
som en potentiell avhoppsorsak.  

5.7 Om studiedisciplin

Allmänt
”Ja, den kan vara lite si och så, tyvärr. Jag har väl en tendens ibland att skjuta på 
saker och ting och det är ju inte så bra.”
”ibland kanske det går lång tid innan man tittar i boken.”
”det kan nog lätt bli så att man tar lite mindre tid än man behöver”
”I början satt jag jättemycket… första veckan. Sen bara dalade det.”

Nerlagd studietid
”det är så olika, kanske i snitt 3-4 timmar i veckan.”
”Ungefär två timmar varje dag.”
”I snitt kanske en timme i veckan…”
”Alldeles för lite… 1-2 timmar i veckan max.”
”I början var det 5-6 timmar i veckan… nu är jag kanske nere på 1 timme.”

Vad triggar en arbetsinsats?
”om jag har tid över och känner pressen att jag inte ska spara allt.”
”har jag en ledig dag försöker jag få tid till det.”
”det blir bara så att, nu jäklar måste jag sitta!”
”veckouppgifterna är jättebra för de sätter lite press på en.”
”Det blir spontant… ett prov… annars får man ju prata med sig själv.”

Resultatdiskussion
Min undersökning tyder på att även om flera startade i ett ambitiöst tempo så lägger de med 
ett undantag ner för lite tid på sina studier. En av anledningarna till detta verkar vara brist på 
ett personligt schema som kan ge dem en stödjande struktur. Bristen på struktur och enkla 
delmål resulterar i en känsla av dålig studiedisciplin. Den enda yttre struktur de har är en 
återkommande veckouppgift samt två prov på en hel termin. Redan på veckouppgifterna 
märker jag hur fler och fler kommer med försenade och bristfälliga svar trots upprepande 
påtryckningar. Den frihet under ansvar som eleverna åtnjuter leder enligt Larsson (2004) 
tyvärr lätt till stress och osäkerhet vilket ytterligare spär på den otrygga studiesituationen 
(Bååth, 1996). 
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5.8 Om tron på att läsa färdigt
Jag avslutade intervjun med att fråga huruvida den intervjuade tänkte fullfölja sina studier. 

”Jag gör väl ett försök så får vi se. Jag kör så får vi se om det går bra eller”
”Ja, nu när det gick med det första (provet reds anm.) så kör vi vidare…”
”Jaa”
”Ja, det kommer jag.”
”Ja! Ja, det ska jag. Det ska jag ge mig fan på att göra.”

Svaren tyder på att det finns en hel del vilja även om de också röjer vissa subtila 
tveksamheter som enligt min erfarenhet kan riskera att resultera i avhopp. 

5.9 Sammanfattande analys
Sammanfattningsvis visar min undersökning att många av de riskfaktorer som Bååth (1996) 
anger ligger bakom det stora deltagarbortfallet inom vuxenutbildningen och DU också 
förekommer här och det svarar med största sannolikhet för varför så många avbryter sina 
studier i matematik. Jag finner att den främsta riskfaktorn är svag social integration – det är 
alldeles för lätt att tappa tempo utan att någon reagerar och det finns helt enkelt inget som 
håller kvar eleverna när det börjar gå tungt. Undersökningen visar också att den främsta 
drivkraften som gör att vuxna fullföljer distansstudier i matematik är förekomsten av en 
väldigt tydlig målbild – oftast manifesterad i en önskad högskoleutbildning som antingen 
kräver den speciella behörigheten eller högre betygspoäng. Vuxna som påbörjar 
distansstudier har ibland en väldig statiskt bild av matematikundervisningen som enbart 
talräkning i bok och väljer därför att utföra detta i en flexibel hemmiljö. Jag upptäckte inga 
speciella pedagogiska behov hos distanselever som i grunden skiljer sig från skolungdomars 
eller vuxnas på närskolan. Å ena sidan förekommer sällan några direkta 
matematikblockeringar vilket gör att de borde klara sig bättre än närgrupper men å andra 
sidan sker inlärningen ofta statiskt med väldigt liten variation. Sammantaget är min 
erfarenhet – vilket också stöds av undersökningen – att distanselever är något mer drivna än 
övriga men att de ändå har ett pedagogiskt behov av bland annat matematiska samtal och 
resonemang, samt variation i allmänhet, vilket inte tillfredsställs. Utbildningspropositionen 
trycker på flexibilitet och individanpassning. DU erbjuder ofta en yttre flexibilitet vilket 
möjliggör för alla att påbörja studier och delta när man vill. Detta ligger helt i linje med 
statsmaktens yttre krav för att tillgodose ett livslångt lärande som en del av det moderna 
samhället. Däremot syns inget resultat av de pedagogiska fördelar som Gisselberg (2002) 
menar en självständig bearbetning ger. Visserligen nämns fördelen med eget slit bland svaren 
men till slut verkar tyngden av ett uteblivet socialt sammanhang med mycket bristfällig 
integration väga över, vilket också flertalet av tidigare refererade undersökningar varnar för. 
Det fåtal som slutligen genomför DU är enligt Johansson (2005) väldigt studievana och 
motiverade något som därför antyder att undervisningsformen lämpar sig bättre på 
högskolenivå än på gymnasienivå. Johansson (2005) pekar speciellt på motsättningen mellan 
DU:s krav på studievana och den grupp av studieovana människor som vuxenutbildningen 
främst vänder sig till. Vi erbjuder alltså ökade möjligheter till studier till ett pris av fler 
misslyckanden och avhopp. Precis som Myringer (2002) befarar fungerar då den öppna 
ingången till DU som en svängdörr med ständiga avhopp som resulterar i bristande 
självförtroende. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

6.1 Slutsatser
Min undersökning i den aktuella skolan ger en beskrivning av de praktiska förutsättningarna 
för DU och visar hur framförallt fem stycken elever på DU resonerar kring sina studier. 
Mycket i deras resonemang känns igen från aktuell forskning och tidigare undersökningar. 
Framförallt framkommer att flertalet uppskattar den yttre flexibiliteten men också att deras 
huvudsakliga drivkraft kommer från att få behörighet till vidare studier medan det sociala 
sammanhanget upplevs vagt och någon egentlig social integration går knappast att tala om. 
Min testgrupp befinner sig därför enligt litteraturen i ett utsatt läge och den viktigaste 
drivkraften som kan leda till fullföljda studier är deras individuella målsättning. De största 
riskfaktorerna för avbrutna studier är ett svagt stödjande sammanhang med allt från ensidig 
pedagogik, svag studiedisciplin, lågt utnyttjande av andra artefakter än boken och svag social 
integration. Sedan studien inleddes har också flera ytterligare distanselever hoppat av.

Det är alltså hög tid att tänka om och flytta fokus från enbart flexibilitet till att också innefatta 
verklig individanpassning. En av anledningarna till att detta inte låter sig göras så lätt är 
antagligen ekonomiska. För även om det sällan nämns så är ett av skälen till populariteten 
hos DU att den anses kostnadseffektiv. Bååth (1996) menar att om bara deltagarantalet är 
tillräckligt stort så innebär DU en kostnadsbesparing för anordnaren. Här gäller det dock att 
koppla de ekonomiska incitamenten i högre grad till kvalitetsbegreppet genomströmning för 
att på så sätt få mer fokus på individanpassningen. Då upptäcker man antagligen också att 
mångfalden bland vuxenelever gör att besparingsskälet inte blir lika tydligt eftersom DU då i 
högre grad behöver förstärkas av en individuell handledning, en kostnad som då inte längre 
går att slå ut på ett stort antal deltagare. Assarsson och Sipos-Zackrisson (2001) undrar hur 
glappet mellan deltagarnas olikheter och lärsituationens krav kan tacklas. Klarar 
vuxenutbildningen i allmänhet och DU i synnerhet bara av önskedeltagare som tackar för den 
yttre flexibiliteten och inte kräver någon vidare individanpassning. Detta glapp anser 
Assarsson och Sipos-Zackrisson (2001) troligen ligger bakom många avhopp och 
avstängningar. Tillhör mina återstående fyra elever denna kategori av önskeelever? Jag tror 
faktiskt inte det. Så vad fick just dessa fyra att kanske fixa det? Den starkaste anledningen 
finner jag då i tre av fallen i studiemotivationen där två av dem upplever det som lite av sista 
chansen till högre studier. Den fjärde har troligen ekonomiska skäl. Ett steg i rätt riktning är 
att tydligare definiera DU som en social aktivitet. Det som Wännman-Toresson (2002) kallar 
tredje generationens distansutbildning. Perspektivet förflyttas då till ett mer socialkulturellt 
perspektiv och den kollaborativa processen som ett ökat inslag av bland annat dynamiskt 
grupparbeta innebär. Om detta inte existerar leder det enligt Johansson (2005) till en 
avsaknad av nödvändig pedagogisk dynamik och gör studierna till enbart ett individuellt 
projekt. Det gäller alltså att både sätta in eleven i ett stödjande socialt sammanhang och 
arbeta individuellt med en blandning av lämpliga lärstilar. Intressant är också Säljös (2000)
iakttagelser att en väl fungerande kollaborativ DU leder till ett faktiskt behov av fler fysiska 
träffar vilket i sin tur leder till en starkare integration i ett socialt sammanhang. Allt
sammantaget kan skapa en positiv spiral som bidrar till färre avhopp och ökad 
genomströmningen. En framgångsrik framtida DU kan alltså vara en blandvariant mellan 
virtuella och fysiska träffar med utrymme för varierade lärstilar vilket kanske delvis måste 
ske på bekostnad av en viss del av den yttre flexibiliteten eftersom man behöver låsa tid och 
plats för ett tillräckligt antal träffar. Nämnas kan också att den aktuella skolan till hösten helt 
kommer att lägga om efter en modell som tillämpas i Lidköping och införa ett och samma
upplägg för samtliga elever. Detta innebär att reguljärelever får betydligt större flexibilitet 
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och distanselever får en mer styrd och strukturerad studiesituation. Resultatet av detta skulle 
vara intressant att studera efter ett år

6.2 Metoddiskussion
Hur väl lämpad är då min metod med att djupintervjua fem elever och därefter komplettera 
med att intervjua två avhoppade elever via telefon? Jag valde denna metod av två 
anledningar. Dels ansåg jag att antalet tillgängliga distanselever var för litet för att det skulle 
räcka till en mer kvantitativ undersökning och dels har jag en viss egen preferens till 
intervjuformen som jag anser ger en mer nyanserad bild av ett sammanhang eftersom det är 
möjligt att komplettera med relevanta följdfrågor. Väl utfört ska djupintervjuer enligt 
Svedner (2001) kunna ge en relevant och kvalitativ bild av det man undersöker. En 
kvantitativ undersökning av ett större urval elever hade kanske kunnat ge en mer statistisk 
bild av t ex den utlösande orsaken till avhopp men bristen på möjlig kvalitativ analys av 
svaren hade ökat risken för att en mer komplex verklighet hade dolt sig bakom deras svar. Jag 
anser därför fortfarande att den kvalitativa metoden lämpade sig väl för denna undersökning.
För att ytterligare undersöka kontexten valde jag också att granska det befintliga 
distansupplägget i vilket jag själv spelar en roll som ansvarig lärare. Hur pass objektiv kan 
man vara när man ska granska sin egen roll? Detta hänger naturligtvis ihop med vilken 
integritet man har och om man kan skilja på sin roll och person. Jag anser mig ha ett relativt 
väl utvecklat kritiskt förhållningssätt till vad jag gör och anser därför att granskningen håller 
en tillräcklig hög kvalitet för att den ska vara relevant för studien.

6.3 Urvalsdiskussion
Även mitt urval styrdes av vilka elever som fanns tillgängliga. Åldersmässigt speglar de ändå 
rätt väl den befintliga elevstrukturen på vuxenutbildningen. Två av fem kommer direkt från 
ungdomsgymnasiet, lika många har provat sig fram en del och vill nu komplettera medan en 
av fem är modell äldre. Mellankategorin är delvis exempel på den nya rekrytering till 
fortbildning som Myringer (2002) pratar om när hon diskuterar det livslånga lärandet. 
Däremot är könsfördelningen helt skev eftersom undersökningen bara innehåller män. Detta 
speglar delvis den rådande könsfördelningen på DU i matematik. Anledningen till att det är 
så kan jag bara spekulera kring. Kanske det är vanligare att killar arbetar mer ensamt med 
matematik på ungdomsgymnasiet och därför lättare kan tänka sig att göra det även på distans. 
Den enda kvinnan som anmälde sig till DU hoppade av tidigt eftersom det efter ett tag 
framkom att hon inte behövde matematiken för att få önskad behörighet. Jag anser därför 
sammantaget att urvalet är rimligt. 

6.4 Diskussion angående avgränsningarna
Jag har endast undersökt distanselever på en vuxenutbildning som läser matematik. Denna 
avgränsning består av fyra delar som var för sig kan leda till nya undersökningar. 

1. Skiljer sig distanselever från s k när- eller reguljärlever? Lärsituationen skiljer sig 
naturligtvis avsevärt men de faktorer som orsakar avhopp är rimligtvis giltiga även 
här och det är ett känt faktum att också många närelever avbryter sina studier i förtid.

2. Skiljer sig den aktuella orten från andra orter? Trondman m fl (1993) visar i en studie 
att det finns avsevärda kulturskillnander mellan den typiska villastaden, mellanorten 
och bruksorten. Det betyder att den sociala kontexten som utgörs både av den vidare 
och den närmaste omgivningen spelar roll. Dock borde riskfaktorer för avhopp gälla 
även här. Möjligen förstärks eller förminskas verkan av riskfaktorer beroende på de 
öppna och dolda förväntningar som den sociala reproduktionen utgör.  
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3. Skiljer sig vuxenutbildning från barn och ungdomsutbildning? Kring detta pågår 
mycket forskning men just för min frågeställning är frågan irrelevant eftersom jag 
framförallt undersöker avhopp vilket oftast inte är ett giltigt alternativ för barn och 
ungdomar. Där yttrar sig problematik kring svag integrering och låg motivation på 
andra sätt.

4. Skiljer sig matematik från andra ämnen? Enligt Gustafsson (2002) brukar den stora 
andelen avhopp inom vuxenutbildningen just förklaras med tidskrävande och 
komprimerande matematikkurser så här finns definitivt ett område att studera vidare. 
Om Gustafsson tes är riktig blir den naturliga följdfrågan varför. Jag tänker endast 
göra ett kort spekulativt antagande. Både Bååth och Gustafsson pekar på vikten av 
förståelse för att undvika avhopp och just matematik är kanske det ämne som allra 
bäst illustrerar lära-cykla-processen d v s det digitala kan inte, kan inte, kan! Med en 
plötslig aha-upplevelse är det som nyss var omöjligt världens lättaste sak. Dock borde 
även andra ämnen åtminstone innehålla den tidigare nämnda riskfaktorn bristande 
social integration. 

Sammantaget gör mina valda avgränsningar att man inte bör generalisera undersökningens 
resultat till andra sammanhang utan att först ha noggrant analysera hur sammanhanget skiljer 
sig. 

6.5 Reliabilitet och validitet
Reliabiliteten är ett mått på trovärdigheten medan man med validitet menar att vi verkligen 
följer syftet med undersökningen, mäter vad vi avser att mäta och reflekterar över hur väl 
resultaten stämmer med verkligheten (Svedner, 2001). Normalt sett uppnår man högre 
reliabilitet vid kvalitativa intervjuer eftersom färre styrande frågor och länge svar gör att man 
lättare upptäcker och rättar till eventuella missförstånd. För att ytterligare höja reliabiliteten 
frågade jag mina elever efter intervjun om de tyckte att den gett dem en rättvisande bild eller 
om de ville ändra eller tillägga något. Samtliga kände sig tillfreds med intervjun även om de 
naturligtvis inte mindes alla sina svar. Reliabiliteten med avseende på själva undervisningen 
där jag själv spelar en central roll är naturligtvis mer problematisk – jag kan bara försäkra 
läsaren att jag inte medvetet har förskönat eller förbistrat undervisningen utan försökt förhålla 
mig strikt neutral.

Jag presenterar och diskuterar mina resultat utifrån ett antal intressanta och förhoppningsvis 
relevanta teman. Vissa av dessa teman, exempelvis studiemotiv och det sociala
sammanhanget, innehåller också relevanta avhoppsfaktorer. Jag valde att ställa upp resultaten 
per tema helt avidentifierat d v s utan åldersangivelse. Möjligen har jag då missat att se 
eventuella individmönster som då skulle ha kunnat ge mig s k representativa personer 
(Svedner, 2001). Jag tyckte helt enkelt att mitt urval av personer var för litet för att jag skulle 
känna mig övertygad om relevansen i sådana slutsatser. Dessutom ville jag fokusera på en 
summa av gemensamma faktorer som styrker avhopp snarare än att studera hur elev 50+ 
skiljer sig från 20+. Erfarenheter visar nämligen att avhopp sker i alla åldrar. När äldre elever 
slutar brukar jag tänka att det beror nog på studieovana medan jag tror att yngre oftare slutar 
p g a bristande självdisciplin vilket ibland kan uppfattas som ren slapphet. Eftersom mitt 
statistiska urval var begränsat ville jag inte att mina egna förutfattade meningar skulle färga 
denna undersökning och därför valde jag att inte presentera mina svar ålderssorterat. Jag 
anser ändå att mina resultat är relevanta för att förstå frågeställning även om de varken är 
ålders- eller könsdifferentierade.

Hur hög är då validiteten och har jag lyckats ge svar på de frågeställningar som 
undersökningens syfte ledde till? Vad gäller validiteten lutar jag mig en del åt mina tidigare 
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distanslärarerfarenheter från de senaste fyra terminerna men min ansats med djupintervjuerna 
blev aningen indirekt. Jag kan ju inte fråga mina elever varför de avbrutit sina 
matematikstudier eftersom de vid rådande tillfälle fortfarande studerade. Förutom mina två 
telefonintervjuer med elever som precis hoppat av koncentrerade jag mig därför på att få en 
bild över deras bakgrund och hur de agerade i sitt nuvarande sammanhang. Sammantaget 
anade jag att det där måste finnas bitar som sedan skulle förklara deras senare avhopp. Alltså 
en i tråkig mening något djärv ansats eftersom jag redan då förutsatte att flertalet inte skulle 
fullfölja sina studier. Jag hade naturligtvis kunnat leta reda på tidigare elever som avbrutit
sina studier men jag var rädd för att jag då skulle riskera få en förenklad och tillrättalagd bild 
av deras avhopp. Tre av de fem eleverna har därefter också avbrutit sina studier. Även om jag 
inte kunnat fråga varför eleverna avbröt sina studier så ger intervjuerna med dem flera tydliga 
pusselbitar som stämmer väl överens med vad jag funnit inom litteraturen kring 
vuxenutbildning och möjligheter och risker med DU. Jag anser därför att validiteten är 
bräcklig men acceptabel även om undersökningen väcker nya frågor och behöver undersökas 
mycket mer – inte minst eftersom DU är spelar en sådan central roll i strategin för det 
livslånga lärandet. 

6.6 Slutord
Man skulle kunna spetsa till det och säga att det är alldeles för lätt för alldeles för många att 
börja på DU utan att riktigt inse vad de gett sig in på och det är alldeles för få som klarar av 
det framförallt p g a slapp intagning i kombination med svag integration. Just matematik 
verkar dessutom öka andelen som bestämmer sig för att börja och minska andelen som 
verkligen blir klara. Det är kanske för många som börjar eftersom det finns en allmän 
uppfattning att matematik är ett ämne där man huvudsakligen ändå sitter och räknar själv och 
det finns för få som läser klart eftersom DU kraftigt försvårar den nödvändiga sociala 
interaktionen mellan elev, grupp och lärare – inte minst för att kunna föra det nödvändiga 
matematiska resonemanget. Jag håller med Johansson (2005) när han säger att IT-baserade 
hjälpmedel framförallt lämpar sig för färdighetsträning medan det matematiska samtalet bäst 
sker i det fysiska rummet där läraren verkligen kan vägleda, stödja och utmana eleverna i ett 
tydligt socialt sammanhang.

Jag vill avsluta med att tacka min undersökningsgrupp som ställde upp frivilligt och villigt 
delade med sig av sina tankar och erfarenheter kring distansstudier.
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Bilaga - Intervjupunkter 

Bakgrund
Hur gammal är du?
När och vad läste du senast? (tidigare utbildning)
Hur länge har du arbetat?
Vad gör du nu (mer än läser matematik)?

Varför läser du matematik?
Intresse
Behörighet
Sysselsättning
Studiemedel
Någon annan vill det

Varför läser du på distans?
Varför läser du inte på skolan?
Tidigare erfarenhet av distans?

Hur upplever du distansstudier?
Fördelar?
Nackdelar?
(kompisar, lärare, dagsrutin, självdisciplin mm)

Vad tycker du om matematik?
Roligt/tråkigt?
Svårt/lätt?

Hur lär du dig matematik bäst?
Själv
I grupp
Lärare
Bok

Hur mycket tid lägger du på matematik?

Kommer du att läsa färdigt?


