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Abstract
Syftet med denna studie har varit att försöka få en fördjupad förståelse av hur elever i behov
av särskilt stöd – elever i läs- och skrivsvårigheter – upplever lärandets positiva sidor. Den
centrala frågan var i vilka situationer dessa gymnasieelever upplevde framgång.
Vi valde att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med sex
gymnasieelever/före detta gymnasieelever, tre flickor och tre pojkar. Med elever som lyckats
i skolan avser vi ungdomar som går/har gått på ett nationellt gymnasieprogram och som har
– eller förväntas få – ett studentbetyg.
Vid tolkningen av intervjusvaren valde vi att tillämpa ett hermeneutiskt perspektiv med vissa
anknytningspunkter till fenomenologin. Informanternas svar delades in i sex teman;
självbild, mål och motivation, locus of control, undervisningens organisation,
inlärningsstrategier och metakognition samt betydelsefulla andra.
Undersökningens resultat visar att flertalet informanter verkar ha ett bra självförtroende och
hög motivation. De beskriver sig som fighters – de sätter upp mål och ger sig inte förrän de
klarat av dessa. Alla har fått stöd i hemmet. Framför allt har det varit mammorna som hjälpt
dem.
Vidare framstår relationen mellan lärare och elev som viktig. Lektionerna ska vara
omväxlande och konkreta. Det är av betydelse att få extra tid. De har lärt sig att utnyttja sina
starkare sidor.
Nyckelord: betydelsefulla andra, gymnasieelever, inlärningsstrategier, locus of control,
metakognition, motivation, mål, självbild, undervisningens organisation, upplevelser
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Förord
Under utbildningen har vi återkommande diskuterat nödvändigheten av att försöka se skolans
verksamheter ur ett elevperspektiv. Särskilt viktigt är detta om vi ska ge elever i behov av särskilt
stöd möjligheter till en positiv och stabil utveckling.
Att ta del av och problematisera elevernas erfarenheter och upplevelser av skolan uppfattar vi som
avgörande – inte minst om vi i vårt arbete som specialpedagoger ska kunna möta eleven på dennes
villkor. Avsikten med föreliggande undersökning har varit att nå större insikt om vad
gymnasieelever i behov av särskilt stöd – här i läs- och skrivsvårigheter – upplever som positivt i
skolans pedagogiska verksamheter.
En anledning till att vi valt att inrikta vår undersökning mot äldre elever är att dessa tycks vara
underrepresenterade i forskningen. En annan är vår förmodan att äldre elever har ett
helhetsperspektiv på sin skolgång och därmed kan ge mer reflekterade och fylligare svar. En tredje
anledning är att vi i våra kommande verksamheter förmodligen kan dra nytta av den helhetssyn av
skolåren som äldre elever kan hjälpa oss att skapa. Undersökningen har varit fokuserad på sådant
som eleverna uppfattar som viktiga framgångsfaktorer, det vill säga sådant som positivt påverkat
deras känsla av att lyckas i skolan.
Utan god handledning hade det emellertid knappast varit möjligt att vare sig genomföra
undersökningen eller skriva denna rapport. Vi vill därför rikta ett varmt tack till vår handledare
Lisbeth Ohlsson vid Högskolan Kristianstad. Vi vill också passa på att tacka alla dem som i samtal
låtit oss ta del av deras insikter och erfarenheter. De har inspirerat oss i fältarbetet. I särskilt hög
grad riktar sig vårt tack till specialpedagogen på den skola där vi genomförde intervjuerna. Sist men
inte minst vill vi förstås uppmärksamma de elever och föräldrar som ställt upp för oss i arbetet.
Vinslöv, Lund och Lerberget den 11 mars 2007
Gunilla Hällefors, Paul Strand och Anna-Karin Toreson
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1 Inledning
Att hitta förutsättningar för – och möjligheter till – godartad förändring av elevers studiesituation
ligger som en naturlig del i specialpedagogers dagliga arbete. När vi ställdes inför uppgiften att skriva
ett examensarbete, valde vi därför att försöka skaffa en större och mera ingående förståelse av hur
elever i behov av särskilt stöd upplever lärandets positiva sidor. Tanken var att en fördjupad förståelse
av vad det är som gör skillnad i undervisningen kan ge en bättre beredskap och större lyhördhet i
framtidens professionella möten med elever i behov av särskilt stöd.

1.1 Bakgrund
Redan vårterminen 2006 diskuterade vi i arbetsgruppen olika förslag till ämnesval inför en
kommande examensuppsats. Eftersom vi i en tidigare studie tittat närmare på läsundervisning i de
tidiga skolåren, ville vi nu inrikta oss på att undersöka äldre elevers skolsituation. Att forskningen
endast i mycket begränsad omfattning inriktat sig mot elever i gymnasieskolan väckte vår
uppmärksamhet. Av särskilt intresse kunde i detta sammanhang vara att studera hur upplevelserna
av skolan såg ut för elever i läs- och skrivsvårigheter.
En fråga som vi ofta återkom till i våra diskussioner gällde i vilka sammanhang som dessa elever
upplevde lärandet som särskilt meningsfullt och givande. Om vi i vår undersökning kunde
identifiera dylika situationer, menade vi att detta skulle kunna vara oss till god hjälp i vår framtida
yrkesverksamhet som specialpedagoger.
För att testa våra tankar, och få perspektiv på vår (preliminära) frågeställning, valde vi att ta kontakt
med aktiva specialpedagoger och forskare med inriktning mot elever i behov av särskilt stöd.
Genom samtal med dessa hoppades vi dels komma närmare den praktiska verkligheten, dels få en
tydligare avgränsning av ämne och frågeställning.
Vårt första möte var med specialpedagog Elisabeth Klevborn på Ättekullaskolan i Helsingborg
(2006-06-15). Efter en mera allmän diskussion om strategier och metoder för att nå en djupare
förståelse av valda fenomen, kom vi in på förutsättningar och villkor för elevintervjuer. Den
centrala frågan handlade om möjligheterna att ta reda på vad som varit positivt i skolverksamheten
för elever i behov av särskilt stöd. Klevborn nämnde att det gjorts några undersökningar på detta
eller likartade teman bland annat på SKED (Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi) i
Lund. Det tycks emellertid inte fullt klarlagt om det varit just specialpedagogiska insatser – eller
helt andra insatser – som gett eleverna upplevelser av positiv förändring.
Vårt nästa steg var att kontakta Gunnel Ingesson som i sitt avhandlingsarbete undersökt varför vissa
elever i behov av särskilt stöd lyckas bättre än andra. Här närmade vi oss alltså vårt eget
intresseobjekt – framgångsfaktorer i skolarbetet för elever i behov av särskilt stöd.
Vid ett besök hos Ingesson (2006-08-09) fick vi bland annat en presentation av resultaten i den
undersökning som bildar stommen i hennes avhandling. Ingessons avhandling visar att en stor del
av elever i behov av särskilt stöd kämpar sig till relativa skolframgångar. Den avgörande faktorn i
sammanhanget är ett massivt stöd hemifrån. Detta stöd är nästan alltid en engagerad och stark
mamma, som i sin kamp och strävan för barnets bästa också lyckas skapa motivation hos barnet.
Det bör nämnas att Ingessons undersökning gjorts på elever i Lund, och att de här refererade
resultaten gäller för cirka två tredjedelar av undersökningspopulationen. Bland eleverna i den sista
tredjedelen finner vi dels elever vars uppfattning är att skolan inte är så viktig, dels elever som har
gett upp och helt skyller sina misslyckanden på skolan.
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Ytterligare en intressant sak i samtalet med Ingesson var att vi mer ingående började diskutera
tänkbara frågor för kommande intervjuer. Av särskild betydelse verkar vara att försöka få en
uppfattning om när – eller under vilka omständigheter som – eleven får upplevelser av att han/hon
själv tagit kontroll över sin skolsituation. I svensk forskning talar man ibland om kontrollfokus, i
internationell forskning används ofta termen ”locus of control” för detta fenomen.
Frågor om elevers skolambitioner, skolupplevelser och självvärdering gällande såväl med som utan
specialpedagogiska insatser behandlas av Berglund (1998) i en studie av specialundervisningen och
dess konsekvenser. Berglunds undersökning koncentrerar sig på elever i grundskolan. Trots att vår
undersökning är riktad mot äldre elever finns viktiga anknytningspunkter mellan undersökningarna.
Berglund konstaterar således att elever som redan vid skolstarten har en låg grad av språklig
medvetenhet, liksom språklig som visuell kapacitet, får väsentligt svårare att tillägna sig de
kunskaper som utgör en förutsättning för lyckade gymnasiestudier.
Också formerna för stödåtgärder behandlas i Berglunds undersökning. Denne betonar att tidigare
forskning visat att elever i behov av särskilt stöd vilka – med avseende på skolprestationer – inte
definierats som annorlunda sina klasskamrater, klarade utbildningen på gymnasieskolan
jämförelsevis bättre än förväntat (Berglund, 1998). Däremot konstateras att elever som får
specialpedagogiskt stöd i klinikform ”vid sidan av undervisningsgruppens ordinarie undervisning
utan att för den skull tillhöra en särskild undervisningsgrupp har signifikant sämre resultat” på
skolmognadsprov (s 9).
En intressant fråga gäller hur stödinsatser i segregerade former påverkar elevers – inre såväl som
yttre – motivation. I första hand tycks elevers inre motivation vara starkt kopplad till
skolprestationerna för elever i behov av särskilt stöd. Detta utesluter emellertid inte att yttre faktorer
– som exempelvis undervisningens upplägg och organisation – har avsevärd betydelse för dessa
elevers motivation. Berglund skriver:
Undervisningens planering, innehåll och genomförande spelar naturligtvis en stor roll för vilken motivation som
eleverna känner och därmed deras ambitionsnivå. Såväl duktiga som svaga elever kan i detta avseende påverkas
negativt av en undervisning som siktar in sig på ”genomsnittseleven” eftersom den av olika anledningar inte
utgör någon utmaning för dem. Elevernas ambitionsnivå kan således på goda grunder antas vara relaterad till
bland annat graden av individualisering och metodisk mångfald i undervisningen. (Berglund, 1998, s 12)

1.2 Syfte
En medveten och engagerad strävan till positiv förändring av elevers studievillkor och pedagogiska
situation utgör en viktig del av pedagogers och specialpedagogers arbete. Syftet med föreliggande
studie har varit att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd – elever i läs- och skrivsvårigheter
– upplever lärandets positiva sidor. En central tanke är att en fördjupad förståelse av sådant som
elever uppfattar gör positiva skillnader i skolans pedagogiska verksamheter, också kan ge en bättre
pedagogisk och specialpedagogisk beredskap.

1.3 Problemformulering
Under vilka omständigheter upplever gymnasieelever i läs- och skrivsvårigheter att de når framgång
och/eller lyckas i skolarbetet?
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1.4 Arbetets uppläggning
Arbetets uppläggning ser ut enligt följande. Efter inledningens presentation av undersökningens
bakgrund, syfte samt problemformulering görs en kort genomgång av centrala begrepp. Den därpå
följande litteraturgenomgången presenterar styrdokumentens innehåll och aktuella utredningar. I
detta avsnitt diskuteras även begreppet specialpedagogik Därefter följer en genomgång av
undersökningens teoretiska perspektiv, vilka alla anknyter direkt till aktuell forskning inom
undersökningsområdet.
I den empiriska delen redovisas först våra metodöverväganden, därefter sökvägar för litteratur och
teori, varefter vi beskriver den metod vi valt att tillämpa i fältarbetet. I avsnittet diskuteras också
undersökningens reliabilitet och validitet, liksom de forskningsetiska principer som angett ramarna
för både själva materialinsamlandet och den efterföljande bearbetningen.
Resultatredovisningen är upplagd efter de teman som framträdde i informanternas svar och
berättelser. Att genomgången av resultaten följer samma mönster som avsnittet rörande teoretiska
perspektiv, beror på att denna del i litteraturgenomgången anpassades till de teman som växte fram i
samband med genomförandet och uppföljningarna av de kvalitativa intervjuerna. Intervjuerna
analyseras och diskuteras fortlöpande genom redovisningen av svaren. De slutsatser man kan dra av
resultaten – och analys eller tolkning av desamma – finns samlat i avsnitt 5. Därefter följer en
sammanfattning.
I den därpå följande diskussionen har vi valt att gå vidare med ett antal centrala frågor och
problematiker som framträtt – eller spelat en särskilt framträdande roll – i samband med
undersökningens genomförande. I diskussionen ger vi också några förslag till fortsatt forskning.
Vi har valt att definiera centrala begrepp, där det är möjligt, enligt Egidius (2005). Begreppen och
deras förklaringar redovisas i en separat ordlista (Bilaga A).
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2 Litteraturgenomgång
Den följande litteraturgenomgången inleder vi med att redovisa de centrala direktiv som reglerar
och ligger till grund för den svenska skolans praktik. Sedan belyses forskningsområdet via aktuella
utredningar. I nästa del görs ett försök att skissera utgångspunkterna för den specialpedagogiska
forskningen. Därefter görs en genomgång av aktuell forskning inom det valda forskningsområdet. I
denna genomgång har vi valt att särskilt uppmärksamma de centrala frågor och begrepp som vi
senare använder för att systematisera resultatredovisningen. Forskningsgenomgången är därför
tematiskt upplagd.

2.1 Styrdokument
I Salamancadeklarationen (2001) har Unesco visat på en önskvärd politisk målsättning för varje
barns rättighet att gå i skolan. Varje elev i behov av särskilt stöd bör finna det inom den vanliga
skolan. I närmiljön ska diskriminerande attityder bekämpas. Varje barn ska mötas av en pedagogik
som sätter barnet i centrum samt tillfredsställer elevens behov.
I Lpo 94 (2006) klargörs de villkor och rättigheter som ska gälla för varje elev i de obligatoriska
skolformerna, i förskoleklass och på fritidshem. Av texten framgår att ”undervisningen skall
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s 4). Vi kan alltså konstatera att Lpo 94
uppmärksammar alla elevers möjligheter att lära och utvecklas i skolan. Inte minst står det klart att
detta gäller elever i behov av särskilt stöd. Lite längre fram i texten heter det att läraren ska ”ge
särskilt stöd till elever som har svårigheter” (ibidem). För att ytterligare peka på detta säger
lagtexten följande: ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”
(s 6). Att på ett stimulerande och kreativt sätt stödja elever i svårigheter handlar till stor del om att
möta eleven där denne befinner sig med avseende på till exempel förutsättningar och
utvecklingsmöjligheter.
Motsvarande regler finns i Gymnasieförordningen (SFS 1992:394). Extra tydligt blir skolans ansvar
inom gymnasieskolan i den följande meningen, ”En elev skall ges stödundervisning om det kan
befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av
andra skäl behöver särskilt stöd” (8 kap. 1§). I Lpf 94 sägs att alla på skolan har en skyldighet att
hjälpa elever som har behov av stöd. I undervisningen sägs ”att läraren ska utgå från den enskilda
elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande [---] att den egna kunskapsutvecklingen
går framåt” (s 11). Stödet, specialundervisningen, ska anordnas inom klassen. Rektor har precis som
på grundskolan ansvaret för att ett åtgärdsprogram ska utarbetas om eleven behöver särskilda
stödåtgärder. Av åtgärdsprogrammet ska behoven framgå och hur de ska tillgodoses. Åtgärderna
ska följas upp och utvärderas. Lärarna ska utgå från elevens ”behov, förutsättningar, erfarenheter
och tänkande” och ”stärka elevens självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (s 11).
Den definition av begreppet funktionshinder som vi väljer att ansluta oss till följer den svenska
versionen av WHO:s definition ICF vilket står för International Classification of Functioning,
Disability and Health, (2001; SOU 1998:66). Den erbjuder dels ett gemensamt språk och struktur
för att beskriva tillstånd av hälsa, dels uppmärksammar den ”alla människors möjligheter till
aktivitet och delaktighet i olika livssituationer utifrån sina förutsättningar” (Elever i svårigheter,
delrapport 4, 2004, s 5). En persons funktionstillstånd eller funktionshinder kan ses som en
interaktion mellan hälsobetingelser och kontextuella faktorer. Faktorer i omgivningen påverkar
alltså individens fysiska och sociala utveckling. ICF är en klassifikation av mänskliga
funktionstillstånd och funktionshinder som har utformats för att kunna användas inom olika
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områden bland annat för att ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och
hälsotillstånd, att skapa ett gemensamt språk, kunna göra jämförelser samt skapa ett systematiskt
kodschema för hälsoinformationssystem. ICF kan tillämpas på alla människor men gäller enbart
hälsotillstånd och hälsorelaterade tillstånd, inte socioekonomiska faktorer.
I föreliggande studie har vi särskilt inriktat oss på att försöka identifiera och problematisera de
faktorer som kan ha haft en positiv inverkan på våra informanters utveckling med inriktning mot
läs- och skrivinlärning. Tanken med detta är att genom bättre förståelse kanske kunna underlätta –
eller på annat lämpligt sätt begränsa – genomslaget av funktionshinder. Som funktionshinder
definieras funktionsnedsättning som tillsammans med hinder i omgivningen innebär begränsningar i
aktivitet eller inskränkning i delaktighet.
Anvisningar för betygsättning finns i SFS 2006:1090, 7 kap 7§. Vid betygssättning medges
möjlighet att bortse från enstaka mål på grund av funktionshinder:
Men läs- och skrivsvårigheter kan också få följdverkningar för elevens studier i allmänhet. Inte minst ligger
läsning till grund för en stor del av lärandet. Mål eller betygskriterier som ställer krav på förmågan att läsa och
skriva kan då vara exempel på sådant som läraren kan bortse från vid betygsättningen.
Undantagsbestämmelserna är dock inte till för att rent allmänt göra det möjligt för läraren att bortse från mål som
ska uppnås och betygskriterier som gäller för ett högre betyg. (SFS 2006:1090:, 2006-01-05)

Skolverket (2004) ger följande anvisningar för betygssättning. Det är bara de mål eller kriterier som
eleven inte kan nå på grund av sitt funktionshinder som omfattas av de aktuella bestämmelserna.
Funktionshinder definieras i det här sammanhanget som ”förhållanden som inte är av tillfällig
natur” (s 37). Vidare konstaterar man att
Det är läraren som sätter betyg och läraren som i samråd med andra berörda avgör om en elev har en
funktionsnedsättning som gör det omöjligt för eleven att nå vissa mål. Självfallet har läraren god hjälp av de
specialister som finns att tillgå i form av exempelvis specialpedagoger, psykologer och läkare. Det finns dock
inga krav på att eleven ska vara diagnostiserad av någon specialist eller att eleven över huvud taget ska ha en
diagnos. (Skolverket, 2004, s 36)

Skolverket (2004) konstaterar vidare att bedömningen av elever i läs- och skrivsvårigheter eller
dyslexi kan vara besvärlig. Läs- och skrivsvårigheter påverkar elevens studier generellt. Om det i
kursmål eller kriterier ”ställer krav på förmågan att läsa och skriva kan detta vara exempel på sådant
som läraren kan bortse från vid betygsättningen” (s 37). Skolan har dessutom en skyldighet att hitta
andra vägar och tillämpningar för att understödja elevens lärande genom att utnyttja hjälpmedel
som ordbehandlare, talsyntes, taligenkänningsprogram eller digital talbok. I Skolverkets uttalande
heter det: ”Dessa hjälpmedel måste också kunna användas i situationer där elevens kunskaper
bedöms.” (ibidem)

2.2 Aktuella utredningar
FUNKIS-utredningen (SOU 1998:66) utgår från visionen om en skola där alla ska ges likvärdiga
förutsättningar som utvecklar och stärker deras förmågor att anpassa sig till samhället och delta i
samhällsutvecklingen där handikappet kan och skall minimeras. Elevens situation ska bedömas i ett
helhetsperspektiv, varvid de specialpedagogiska insatserna inte får leda till segregation. Genom att
utgå från elevens möjligheter och starka sidor tillämpas personligt anpassade arbetssätt och ett
individuellt bemötande av eleven. I en skolmiljö där självkänslan och den positiva
självuppfattningen är stark kommer eleverna att uppleva delaktighet och gemenskap. Pedagogernas
förmåga att anpassa arbetssätt och metoder ställer stora krav på kunskap och erfarenheter, om alla
elevers behov ska tillgodoses. Speciellt anpassade undervisningsvillkor får erbjudas först sedan
andra arbetssätt har prövats.
10 (91)

Myrberg och Lange (2005) sammanfattar i Konsensusprojektet olika läsforskares syn på vad som
kännetecknar bra insatser när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Lärarens kompetens är avgörande
för hur eleven lyckas i skolan. Läraren bör vara förtrogen med olika läsinlärningsmetoder samt ha
både didaktiska och teoretiska kunskaper om läsutveckling. Det kan vara ett förebyggande
specialpedagogiskt arbetssätt. Forskarna anser att språkutveckling sker naturligt i en stimulerande
miljö där det finns en kommunikation mellan människor som delar upplevelser av gemensamt
intresse. Det gäller därför att arbeta pedagogiskt målinriktat för att utveckla elevens förmåga.
Vidare är det av betydelse att stödja kompensatoriskt samt bygga kunskaper utifrån elevens
kunskapsnivå. I detta arbete bör man sträva efter att finna och utnyttja elevens starka sidor. Detta
kräver organisation på både individ- och gruppnivå – allt efter elevernas förutsättningar och behov.
Forskningen visar att lärare med specialpedagogisk kompetens bör arbeta direkt med elever i
specifika svårigheter. Elever med funktionsnedsättning har bättre förutsättningar att integreras i
klassen om det finns kompensatoriska hjälpmedel och väl anpassade pedagogiska insatser. Den
individuella undervisningssituationen kan ofta vara bra ur specialpedagogisk synvinkel, men det är
viktigt att lyssna till elevens önskemål.
På uppdrag av Skolverket genomförde Persson, Holmström och Johansson (2006) en fallstudie i
fyra strategiskt valda kommuner. Avsikten var att öka förståelsen för vilka faktorer som kunde ha
betydelse för tillgänglighet till utbildning med särskilt fokus på elever med funktionsnedsättning.
Forskarna fann att undanröjande av fysiska hinder fungerade väl. Beträffande hinder av
psykosocialt slag framkom skillnader mellan kommunerna. Man fann vidare att ett hinder vanligen
ledde till att lösningen hittades i åtgärder riktade till den enskilde eleven istället för generella
insatser som förbättrade tillgängligheten mera allmänt. Vidare fann man brister i form av svag
pedagogisk differentiering, bristande dokumentation samt dåligt utnyttjande av specialpedagogens
kompetens. Genomförda diagnoser användes inte heller till att stödja det pedagogiska arbetet utan i
skolans resursdiskussion. Eleverna i studien upplever sin skolsituation olika, vilket kan bero på den
skolkultur som de befinner sig i. Forskarna påpekar att bland dessa elever är det många som
utvecklar ett utanförskap. Så heter det: ”Den utvecklingen förstärks inte sällan av inställningen att
skolan ska spegla den 'riktiga världen', dvs. den underlåter att sträva efter de generella anpassningar
som mest gynnar elever med funktionshinder” (s 9).

2.3 Specialpedagogiken som forskningsfält
Begreppet specialpedagogik verkar ofta antyda en bredare uppfattning om vad som är pedagogikens
repertoar – med andra ord vad pedagogiken kan förväntas erbjuda. Sannolikt hänger detta delvis
samman med de sedan 1990-talet ökande kraven på större organisatorisk differentiering. Persson
(2001) menar att specialpedagogiken ingår som en del i pedagogiken. Här fungerar
specialpedagogiken som ett stöd och förstärkning när den vanliga pedagogiken inte räcker till (på
grund av elevernas olikheter).
Specialpedagogiken, fenomenologin och psykoterapin har på olika sätt intresserat sig för individer i
svårigheter eller behov av särskilt stöd. Ahlberg (2001) pekar på att en viktig del av
specialpedagogiken handlar om att beskriva barns olikheter – samt de pedagogiska konsekvenserna
av att stödja elever i svårigheter. Nielsen (2005) uppmärksammar emellertid att svårigheter är ett
begrepp med många innebörder. Det viktig distinktion görs mellan sådana svårigheter som tillskrivs
eleven (utifrån) och de svårigheter som eleven själv upplever sig ha.
Nilholm (2003) uppmärksammar tre skilda perspektiv på specialpedagogik. Dessa perspektiv är det
kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. I det
kompensatoriska perspektivet tillskriver man eleven de problem som förekommer, samt att man ser
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som specialpedagogens viktigaste uppgift att identifiera möjligheter att kompensera eleven utifrån
de brister som denne uppvisar. Resultatet av ett sådant tänkande är att elever i behov av särskilt stöd
kan sorteras upp i olika kategorier mot bakgrund av vilken sorts kompensation de råkar vara i behov
av. Det kritiska perspektivet innebär ett kritiskt ifrågasättande av (oreflekterat) vedertagna begrepp
som normalitet och kategorisering. Alltför ofta uppfattas kategorisering, liksom avvikelser från det
normala som knutet till olika grader av socialt nedvärderande eller stigmatisering. Ett kritiskt
perspektiv på specialpedagogik vill undvika att elever i behov av särskilt stöd tillskrivs egenskaper
som underminerar deras människovärde och sociala jämställdhetsvillkor (jämlikhetsvillkor). I
stället menar företrädarna för det kritiska perspektivet att kunskap är något relativt i förhållande till
olika gruppers intressen givet deras ekonomiska, historiska och sociokulturella villkor. Företrädarna
för det kritiska perspektivet ställer sig negativa till begreppet specialpedagogik i det som kallas ”en
skola för alla”. Ifrågasättandet grundar sig på att ordet kommit att bli en beteckning på skolans
otillräcklighet och oförmåga att hantera sina elevers individuella behov. Den ideologiska
dimensionen är framträdande, och kritiken riktar sig inte bara mot att uppträdande problem ensidigt
tillskrivs eleven. Snarare menar det kritiska perspektivets företrädare att skolan genom tester och
diagnoser själv skapar sina avvikare och problem. Dilemmaperspektivet fokuserar dubbelheten i
skolans uppdrag att på en och samma gång både fostra engagerade och demokratiska
samhällsmedborgare, samtidigt som den sorterar dem utifrån arbetsmarknadens krav.
Dilemmaperspektivet problematiserar inte bara denna fråga, utan även frågor om hur skolan ska
kunna ge alla elever gemensamma och likartade erfarenheter samtidigt som den ska leva upp till en
höggradig individuell anpassning utifrån skilda elevers förutsättningar och behov.
Inom den specialpedagogiska forskningen talar man också om det kategoriska och relationistiska
perspektivet (Persson, 2001; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Det kategoriska
perspektivet avser att svårigheterna är individbaserade. Man talar om elever med svårigheter.
Åtgärdsprogram inriktar sig mot att hjälpa den enskilde eleven att övervinna svårigheterna. Inom
det relationistiska perspektivet anser man att elevens svårigheter uppstår i mötet mellan den
enskilde, medmänniskorna och världen som hon lever i. Här talar man om elever i svårigheter. För
att komma tillrätta med svårigheterna arbetar man processinriktat. Insatser krävs insatser från flera
aktörer under en längre period.
En särskild fråga gäller innebörden av begreppet specialpedagogik. Nilholm (2003) konstaterar att
specialpedagogiken är en negativ definition i sig. Kanske kan man tala om att den lyfter fram just
vad den inte är: ”Specialpedagogik är pedagogik där den vanliga pedagogiken inte anses räcka till
och är således intimt förknippad med de skillnader mellan barn som så att säga ryms inom den
vanliga undervisningen” (s 10).
För att försöka att förstå vad specialpedagogik egentligen är, har forskningen valt olika
infallsvinklar. Skidmore (1996) hänvisar till tre olika forskningsperspektiv inom
specialpedagogiken: det psykomedicinska, det organisatoriska och det sociologiska. Det
psykomedicinska perspektivet fokuserar på individen. Svårigheter och problem tillskrivs den
enskilda individen. Det är individen som är problembäraren – eller den som har svårigheter. Det
organisatoriska perspektivet tar fasta på att svårigheter uppstår, växer fram eller realiseras i mötet
mellan den enskilda eleven och miljön, det vill säga skolan i egenskap av kulturbärande institution.
Det sociologiska perspektivet har tydliga kopplingar till den samhälleliga makronivån. Det är
samhällets krav på den enskilda individen som står i blickpunkten. Att dagens samhälle ställer
omfattande krav på varje individ att kunna läsa och skriva, innebär dock inte att svårigheterna är
konstanta eller lika för alla. Varje tid och varje kultur har sina specifika förutsättningar.
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En intressant och tänkvärd infallsvinkel på den pedagogiska verksamheten i skolan, presenteras av
Haug (1998). Haug anser att grunden för en mera differentierad och individanpassad undervisning
är kravet på social rättvisa. Med detta menas den moderna svenska välfärdsstatens, i lagar och
styrdokument, ansvar för att alla elever ”ska få likvärdiga villkor i skolan och att alla ska betraktas
som likvärdiga” (s 12). Mot denna bakgrund måste alltså specialpedagogiken uppfattas som ett
ofrånkomligt uttryck för skolans demokratiska värdegrund. Frågan är emellertid hur innebörden av
begreppet demokratisk värdegrund ska uppfattas. Med hänvisning till Dewey konstaterar Haug att
”[e]n demokratisk värdegrund betyder att alla grupper av befolkningen går i samma skola och
förhandlar om det som ska ske där” (s 18). Av detta följer att alla skolans verksamheter, och alla de
åtgärder som sker, utvecklas i en process präglad av ömsesidig respekt och förståelse för olika
människors olika behov. Sett i detta ljus blir samverkan, inkludering och löpande anpassning till
individuella förutsättningar, på en gång lika ofrånkomligt som självklart.
När Haug (1998) diskuterar specialundervisningen är det med utgångspunkt i läroplanen. Han
menar att Sverige har två traditioner som levt sida vid sida: det relationella respektive det
kategoriska synsättet. Ibland har den demokratiska synen för deltagande i skolan och inkludering
varit det gällande; ibland har det kompensatoriska synsättet, där elevens individuella behov och
nytta varit det dominerande.
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) konstaterar att begreppet specialpedagogik har varit
detsamma som specialundervisning där kunskaps- och kompetensområdet sammanfaller. Begreppet
specialundervisning innebär ”en speciell undervisning för speciella elever genomförd av speciella
lärare i speciella miljöer, d v s skild från annan, oftast kallad vanlig eller normal undervisning” (s
10). Forskarna pekar på vikten av att bredda perspektivet och den teoretiska grunden för att skaffa
sig kunskaper i olika integrationsprocesser. I sökandet efter ett flexibelt system bör man arbeta på
flera nivåer för att därigenom utveckla en beredskap att lösa de problem som uppkommer.
Hos Emanuelsson m fl (2001) finns en kortare forskningsöversikt gällande det specialpedagogiska
fältet. I likhet med bland andra Clark, Dyson och Millward (2002) konstaterar Emanuelsson m fl att
forskningen idag medvetet satsar på att utveckla den specialpedagogiska teorin i nära anslutning till
den specialpedagogiska verksamhetens olika funktioner. En sannolik utveckling skulle därmed ge
vid handen att den specialpedagogiska forskningen i allt högre grad kom att få en kritiskt
granskande och problematiserande roll.
Hur specialpedagogisk verksamhet organiseras och bedrivs har diskuterats av åtskilliga forskare. En
tydlig tendens är att man i större utsträckning efterfrågar mera samhällsanpassade och flexibla
lösningar (Persson, 1998). Med detta följer också ett behov av större vetenskapsteoretisk öppenhet,
som ger utrymme för bredare perspektiv och en mera djupgående teoribildning.
Persson (1998) menar att huvudparten av den specialpedagogiska verksamheten i dagens skola
utgår från en kategorisk grundsyn. Av detta följer att man uppfattar problemen som knutna till
eleven – eller elevens person. Persson är tydlig företrädare för det relationistiska synsättet. Han
uppfattar inte att elever har svårigheter, utan menar istället att de befinner sig i möten,
omständigheter och situationer där svårigheter framträder. Svårigheterna blir därmed något som
uppstår i en viss miljö – inte något som en viss person ständigt bär med sig. Av detta följer naturligt
att åtgärderna måste bli annorlunda – inte minst som vi i långt högre grad måste beakta många fler
kringfaktorer i den pedagogiska verksamheten.
Skidmore (1996) pekar på att den specialpedagogiska forskningen vanligtvis är reduktionistisk till
sitt synsätt, och utgår från ett perspektiv där komplicerade sammanhang förklaras utifrån en enda
orsak. Detta medför att enskilda människors erfarenheter förenklas och förytligas. Flera forskare
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efterlyser studier inom specialpedagogiken som samtidigt beaktar flera infallsvinklar (Ahlberg,
2001; Emanuelsson m fl, 2001). Clark, Dyson och Millward (2002) konstaterar ett angeläget behov
av fördjupad vetenskaplig diskussion om teorin inom det specialpedagogiska fältet.

2.4 Teoretiska perspektiv
De teoretiska perspektiv som vi valt att bygga uppsatsen på, var från början inte givna. Snarare har
dessa perspektiv successivt växt fram i själva forskningsprocessen – som en del i interaktionen
mellan utvecklingen av vår egen medvetenhet och den del av den pedagogiska verklighet som vi
valt att undersöka. De teoretiska perspektiv som vi funnit meningsfulla att använda är i tur och
ordning: självbild, mål och motivation, locus of control, undervisningens organisation,
inlärningsstrategier och metakognition samt betydelsefulla andra.
2.4.1 Självbild
Självbegreppet har sedan länge varit föremål för forskning och utredning. Olika uttryck har använts
för självbegreppet. Till dessa hör självuppfattning, jaget, jaguppfattning, självbild och själ.
Fenomenologin har haft stor påverkan på jag-teorin. Individens jaguppfattning påverkas av
omgivningen – i första hand den sociala. Fenomenologin fäster stor vikt vid individens egen
tolkning av verkligheten. Hur vi väljer att tolka verkligheten påverkas av våra tidigare erfarenheter,
våra mål, attityder och försvarsmekanismer (Taube, 1997).
Undersökningar av hur elever i svårigheter upplever sin skolvardag har hittills varit jämförelsevis
sällsynta (Nielsen, 2005). Av allt att döma är det först under senare år som uppmärksamheten har
riktats mot eleverna och deras emotionella respons och reaktion på den pedagogiska verksamheten i
skolan. Här finns anledning att fråga sig varför forskningen inte valt att granska eleverna som
upplevare, och i anslutning härtill deras roll som skapare av självbild som förhållningssätt till skola
och lärande.
Holmberg, Jönsson och Tvingstedt (2005) diskuterar i en rapport bland annat ovanstående
problematik. Undersökningen som rapporten bygger på genomfördes inom ramarna för ett större
projekt – ”Barn och ungdomar med funktionshinder – Möte mellan elevers och föräldrars
berättelser och skolans perspektiv på specialpedagogisk verksamhet”, på uppdrag av Skolverket.
Sett ur vår synvinkel är diskussionen rörande elevernas perspektiv på sin egen skolverksamhet av
intresse. Det ska emellertid sägas att Holmberg, Jönsson och Tvingstedts studie är inriktad på
elevernas erfarenheter av specialpedagogik i grundskolan. Någon motsvarande studie för elever i de
frivilliga skolformerna har vi inte funnit. Värt att uppmärksamma i studien är att många elever
noterar en tydlig skillnad mellan sina studiesvårigheter och sitt beteende i övrigt. I den
åldersblandade populationen fanns en utbredd uppfattning om att det bemötande som eleven fick i
skolan starkt påverkade förutsättningarna att lyckas.
En annan sak som Holmberg, Jönsson och Tvingstedt konstaterar som framträdande för den
traditionellt organiserade undervisningen är att eleverna har ett starkt individualistiskt perspektiv på
skolprestationer. Eleven är visserligen i centrum, men tvingas samtidigt ensam bära skulden för sina
tillkortakommanden.
Ur ett individualistiskt perspektiv är individen ensam ansvarig för sina handlingar och för de problem han eller
hon möter. Individualismens negativa konsekvenser drabbar också i första hand de som betraktas som
avvikande. (Holmberg, Jönsson & Tvingstedt, 2005, s 62)
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Att eleven under rådande förhållanden ensam måste ta ansvar för sina studier och resultat förutsätter
en hög grad av mognad och insikt.
Det individualistiska perspektivet ställer, som nämnts, också krav på individen att välja och ta ansvar för sina
ställningstaganden, något som inte är möjligt utan såväl självkännedom som ett reflexivt förhållningssätt.
(Holmberg, Jönsson & Tvingstedt, 2005, s 62)

Ett annat tema som fått stort utrymme i rapporten är frågan om ett koncentrationsbefrämjande
arbetsklimat – i många avseenden liktydigt med lugn och ro. Trots att frågan om arbetsro i
klassrummet uppmärksammades av både eleverna i den åldersblandade och den traditionella
organisationen, betonades delvis olika effekter av oro och störningar. Medan eleverna i den
åldersblandade organisationen i första hand lyfte fram arbetsron som en förutsättning för lärande,
framträdde ett starkare konkurrensperspektiv hos eleverna i den traditionella organisationen.
Eleverna i den traditionellt organiserade skolan talade mycket om nödvändigheten av att ”hinna med”. Farhågor
för att inte hinna med och inte kunna leva upp till förväntningarna medförde också att eleverna kunde känna
stress och oro i klassrummet. Att inte hinna med var för vissa elever synonymt med skolsvårigheter och därmed
något som motiverade specialundervisning. (Holmberg, Jönsson & Tvingstedt, 2005, s 69)

En annan intressant skillnad som framkom i undersökningen gällde hur föräldrarna såg på sitt
ansvar för barnens utveckling. Här kan man konstatera att föräldrarna till barn i den traditionella
organisationen i avsevärt högre utsträckning uppfattade sig själva ”som huvudansvariga för barnens
utveckling” (s 72). Ett resultat av denna inställning var upplevelser av personlig skuld i samband
med att barnen misslyckades, samt att de ”rannsakade sitt eget agerande när svårigheter uppstod”
(ibidem). Holmberg, Jönsson och Tvingstedt kunde alltså konstatera att föräldrarna till elever i den
traditionella skolorganisationen framträdde som både aktiva och engagerade i sina barns studier
Ahlgren (1991) behandlar i en studie frågan om hur det sociala samspelet mellan klasskamrater och
lärare påverkar elevers självvärdering.
Det önskvärda målet för individen är att utveckla en självvärdering som är både realistisk och positiv, dvs att
individen har en god och allsidig kunskap om sina egenskaper och förmågor, att dessa står i överensstämmelse
med omgivningens bedömning av honom samt att han accepterar sig själv. För att kunna göra detta krävs att han
har den grundtrygghet och tillit till omgivningen som en god självkänsla innebär. (Ahlgren, 1991, s 57)

Ahlgren (1991) utgår ifrån att självvärderingen skapas genom en samverkan med omgivningen.
Hon undersöker också huruvida kamraters reaktioner ligger till grund för den värdering som eleven
sedan gör av sig själv, liksom hur den egna och klasskamraternas ambition och inställning till att
vara duktig i skolan har för betydelse.
Av intresse i detta sammanhang är de sociala förväntningar som omgivningen har på eleven. Imsen
(2006) menar att dessa förväntningar i hög grad påverkar individens beteende. Yttre förväntningar
måste emellertid ställas – eller balanseras – mot egna inre förväntningar. I detta sammanhang utgör
individens självuppfattning en betydelsefull – för att inte säga avgörande – faktor. Individens
självuppfattning har av allt att döma en mycket stark effekt på dennes motivation.
Ahlgren (1991) konstaterar fyra faktorer som betydelsefulla för självvärderingen. Dessa är
kroppskonstitution och fysisk förmåga, teoretiska respektive praktisk-estetiska förmågor, samt
social kompetens. Uppfattning om oss själva formas utifrån hur omvärlden förhåller sig till oss. Här
gäller att vissa personer i vår närhet ibland får särskild betydelse för vårt välbefinnande. Exempel på
sådana personer kan vara till exempel föräldrar, någon ledare eller kamrater. Ahlgren menar att för
att nå framgång i skolan söker eleven efter så kallade signifikanta andra, personer som har betydelse
för elevens möjligheter att lyckas.
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I en sammanfattning av tidigare forskning noterar Berglund (1998) att pojkar ofta är mer synliga än
flickor och då ses som störande och därför får mer insatser än flickorna eller att flickor har större
social kompetens. En annan aspekt kan vara att skolan anses feminin eftersom de flesta lärarna är
kvinnor och därmed anger vad som gäller i skolans värld och därför anpassar sig flickorna mer än
pojkarna.
Ahlgren (1991) noterar också att elever i högre socialgrupper har högre självvärdering än de i lägre.
Där föräldrar, lärare och kamrater lägger stor vikt vid kunskapsinhämtande tycker troligen också
eleverna att goda prestationer är viktigt. Stor betydelse för hur eleverna uppfattar skolan och sig
själva har lärarna och deras inställning till målen, hur undervisningen går till samt hur elevernas
arbete utvärderas. Elever med hög självvärdering har bättre förutsättningar och mer positiva
erfarenheter av sina prestationer i skolan, förutom att de tror att deras kamrater värderar det högre,
än elever med låg självvärdering. Att vara fysiskt aktiv och ha en positiv kroppsuppfattning ger
också högre självvärdering. Att ha en hög ambitionsnivå som man inte förmår leva upp till kan
däremot ge en lägre självvärdering.
Elevernas självvärdering har enligt Berglund (1998) inte bara samband med skolframgångar utan är
en kombination av flera samverkande faktorer. Enligt Carlsson (1999) verkar förmågor i vissa
prestigeämnen – som till exempel idrott – ha stor betydelse för självbilden. Carlsson skriver i en
kommentar gjord av en tidigare elev och dyslektiker: ”Det är prestigefyllt att vara en god
idrottsman. Brister på andra områden kan kompenseras och accepteras, vilket gör dem hanterbara
och därmed mindre hotande.” (Carlsson, 1999, s 127)
Med hänvisning till annan forskning konstaterar Berglund (1998) bland annat att eleven genom att
iaktta andra kan se hur man ska uppföra sig och därigenom uppnå en positiv självvärdering. Får
eleven dessutom uppmuntran från andra, stärker detta självbilden ytterligare. Berglund konstaterar:
… självvärdering som fenomen har en stor pedagogisk betydelse i all undervisning och att elevers förmåga att
prestera spelar en central roll för hur de värderar sig själva. Det är emellertid lika viktigt för lärare att framhålla
värdet av ett väl genomfört arbete, att ha förbättrat sig i relation till de egna förutsättningarna eller att i samarbete
med andra ha lyckats lösa uppgifter (Berglund, 1998, s 18).

Misslyckande i skolan medför sämre självvärdering. Elever som varit utsatta för specialpedagogiska
insatser har ofta sämre självvärdering. Denna inställning beror troligen inte på att de får denna
hjälp, menar Berglund (1998), utan på misslyckanden de tidigare gjort i den vanliga klassen.
Specialpedagogiska insatser kan vara att kompensera och ge eleverna en chans likvärdig de andra
eleverna. Intressant är att självvärdering inte nödvändigtvis hänger ihop med elevens ambitioner att
nå framgång i skolan. För höga ambitioner som inte infrias kan ge sämre självvärdering och göra
skolgången negativ. Berglund skriver:
Det mest påfallande i denna analys är att skolambitionsfaktorn inte tycks samvariera positivt med
självvärderingsfaktorn eller med faktorerna med anknytning till psykosocial skolupplevelse. Det är uppenbart att
elever med höga skolambitioner uppvisar låg självvärdering och har negativa upplevelser av skolan. Önskan att
bli bättre i skolan kan sannolikt ses som ett tecken på att eleverna därigenom hoppas på en bättre självkänsla och
mera positiva skolupplevelser (Berglund, 1998, s 99).

Enligt Nielsen, (2005) påverkas elevens självbild av hur denne lyckas i sin strävan att övervinna
svårigheterna med språket både i skolan och i samhällslivet. Detta har i sin tur betydelse för vad
man vågar satsa på för framtiden beträffande exempelvis utbildning eller yrke. Självförtroendet
sjunker snabbt när man möter alltför stora svårigheter. Läs- och skrivsvårigheterna blir en
existentiell fråga i olika grad för olika personer och i olika sammanhang. Nielsen (2005) konstaterar
att forskningen i detta avseende har en viktig uppgift. Det gäller inte bara att undersöka svårigheter
utan även att se till vilka möjligheter som finns. Genom att bättre förstå enskilda elevers förmåga att
hantera och bemästra svårigheter kan skolan och samhället lära sig mycket.
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En viktig orsak till att elever i behov av särskilt stöd lyckas (eller misslyckas) i skolan har starka
kopplingar till självbild och självuppfattning. Inte minst när det gäller dyslexi har samspelet mellan
självbild och förmåga uppmärksammats. Med hänvisning till Taube konstaterar bland andra Høien
och Lundberg (1999) att tidiga misslyckanden i läsinlärningen ofta får ”allvarliga konsekvenser för
dyslektikerns självbild, hans syn på sig själv som en lärande människa” (s 147). Av särskild
betydelse är att eleven bibehåller en uppfattning om sig själv som en människa i utveckling – en
lärande människa.
Taube (1997) beskriver hur en individs självuppfattning utvecklas. ”En individs självuppfattning
utvecklas via erfarenheter av omgivningen och står under speciellt starkt inflytande av värderingar
från betydelsefulla andra personer” (s 23). Taube presenterar en hierarkisk modell som Shavelson
med kollegor utvecklade för att beskriva hur en elevs självbild påverkas av omgivningen. Högst upp
finns en allmän självuppfattning. Under denna finns två underavdelningar. En som hör ihop med
skolan och en som hör ihop med de sociala, känslomässiga och fysiska aspekterna av självbilden.
Dessa är i sin tur indelade i underavdelningar. Skolsjälvbilden är indelad i olika skolämnen.
Tolkningar av beteendet i vissa situationer finns längst ner i hierarkin.

Allmän självuppfattning
Självuppfattning i skolan
Olika självbilder beroende
på skolämne

Figur 1.

Socialt

Känslomässigt

Fysiskt

Shavelsons m fl modell [vår illustration] för att beskriva olika aspekter av elevens
självbild och hur elevens självuppfattning påverkas av omgivningen (Taube, 1997,
s 25).

Taube (1997) lyfter fram flera faktorer som påverkar vår självvärdering. Taubes forskning har
främst varit inriktad på de yngre åldrarna i skolan, men det kan konstateras att mekanismerna som
rör relationerna mellan självbild och inlärning gäller oavsett ålder. En persons jämförelse mellan
ideal-jaget och sitt upplevda jag är något som påverkar självvärderingen. Något annat som påverkar
är individens uppfattning om hur omgivningen värderar honom eller henne. Detta kallas socialjaget. Slutligen real-jaget är individens upplevelse av sitt reella jag. De tre jagen påverkar varandra.
Är det alltför stor skillnad mellan ideal-jag och real-jag så sänks självvärderingen. En annan faktor
som påverkar självvärderingen är individens känsla av kontroll. ”En stark känsla av kontroll över en
situation som lett till framgång inom ett för personen viktigt område, har ett positivt inflytande på
dennes självvärdering” (s 22). Framgång inom ett område med en ökad självvärdering, kan leda till
framgångar inom helt andra områden. Hur självbilden påverkas av olika faktorer kan illustreras med
följande figur:
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hur viktigt är läsningen
hur duktig vill
jag vara
(ideal-jag)

kan
jag
påverka
mina resultat

Självbild
självbild

värderingar från
betydelsefulla andra
personer
(social-jag)

beteendet i läs- och
skrivsituationer
(användandet av strategier)
förmågor
läs- och skrivprestationer

läs- och skrivprestationer
(real-jag)

Figur 2.

hur bra är de andra

uppgiftens karaktär
och redovisningsform

Modell enligt Jenkins för att beskriva elevens användande av strategier, förmågor samt
hur karaktären och redovisningsformen på inlämningsuppgiften påverkar på läs- och
skrivprestationen. (Figuren återgiven efter Taube, 1997, s 70)

Humphrey och Mullins (2002) diskuterar dyslektikers sätt att uppfatta sig själv som inlärare. Med
bred anknytning till annan relaterad forskning, ställer Humphrey och Mullins sig bland annat frågan
om dyslexin får några negativa konsekvenser för deras personlighetsutveckling och
självuppfattning. Självbilden påverkar prestationerna. Av särskild betydelse är sambandet mellan
negativ självbild och sämre prestationer. Självbilden – och självförtroendet – står i direkt relation
till vad personen faktiskt uppnår eller presterar. Undersökningar gjorda på studenter visar att
personer som presterade goda akademiska resultat också hade höga tankar om sig själv och
förklarade resultaten mot bakgrund av egen förmåga. Att ta fasta på de situationer då dyslektiska
elever upplever framgång, torde alltså kunna vara till stor nytta för utvecklingen av en mera positiv
självuppfattning och självskattning. En följd av detta skulle vara att elevernas prestationer blev
bättre.
Meltzer (2004) lyfter fram behovet av att forskningen i högre grad erkänner och bejakar
möjligheterna för dyslektiska elever att lyckas i skolan – trots föreliggande funktionshinder. Med
hänvisning till annan aktuell forskning konstaterar Meltzer ett behov av att undersöka subgrupper
av studenter med funktionshinder, vilka trots detta har en positiv självuppfattning. Meltzer påpekar
samtidigt att några specifika faktorer i särskilt hög utsträckning tycks påverka elevens möjligheter
till framgång i studierna. Till sådant som fungerar skyddande och stödjande för eleven hör –
förutom rent individuella förutsättningar som förmåga och temperament – i första hand familjen,
skolan och kulturella betingelser. Särskild betydelse tillskrivs aktivt stödjande föräldrar, mentorskap
eller annan stödjande vuxen. Tydligt är att elevernas förutsättningar att lyckas utan vuxenstöd starkt
minskar.
De skyddande och stödjande faktorer som Meltzer uppmärksammar, lyfts fram som avgörande även
i andra undersökningar. Margalit (2003) betonar bland annat samspelet mellan interna och externa
faktorer. Just olika typer av vägledande samspel tycks vara särskilt betydelsefulla för många elever.
Ömsesidigt förtroendefulla relationer gör uppenbarligen skillnad. Den aktuella forskning som
refereras i artikeln betonar föräldrastöd, kommunikation, självförståelse och social uppfattningar.
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En intressant diskussion hos Margalit (2003) rör elevernas proximala utveckling med avseende på
självkänsla och prestationsförmåga. I enligt med Vygotskij menas att en individs utveckling sker på
två plan. Först sker utvecklingen på det sociala planet från samtal med andra, till ett annat plan i ett
inre samtal. Elevens förmåga till interaktion med omvärlden beror på den biologiska mognaden.
Den närmaste (proximala) utvecklingszonen är den potential till utveckling som en elev kan
åstadkomma med stöd av en vuxen eller en kompis som kommit längre, i stället för att arbeta på
egen hand. Vygotskij uppmärksammade särskilt språkets roll som förmedlare av omvärlden samt
relationen mellan språk och tänkande.
Margalit (2003) menar att stöd från en mentor eller annan motsvarande relation till kompetent
vuxen, liksom enskilda resultat och/eller resultat i avgörande studiesituationer har särskilt stor
betydelse för dyslektiska elevers möjligheter att lyckas i sina studier. En intressant motfråga i detta
sammanhang är förstås om dyslektiker – liksom andra elever i behov av särskilt stöd – samtidigt
riskerar att påverkas särskilt negativt av misslyckanden i skolan. Om så är fallet måste skolan
eftersträva att utveckla en professionell beredskap för att hantera detta.
Dysthe (2003) hänvisar till en studie av Soloman och Perkins som behandlar utmärkande drag för
bra handledning. Bästa vägledningen sker i situationer där interaktionen är intensiv, återkopplingen
är omedelbar och anpassad till situationen, relationen är personlig och den lärande får reflektera,
förklara och ge förslag till lösningar.
2.4.2 Mål och motivation
Frågan om vilka faktorer som påverkar elevers inlärning diskuteras av ett flertal författare inom det
specialpedagogiska fältet. Ur forskningsdebatten framträder emellertid vissa teman som särskilt
viktiga att uppmärksamma. Till dessa hör problematiken kring hur läraren kan göra för att öka
elevernas motivation. Carlström (2001) skriver:
Inlärning sker effektivast om eleven är motiverad. Ett omväxlande träningsprogram med användande av olika
inlärningskanaler fungerar oftast bäst. Men man ska vara medveten om att det motiverande kan vara att arbeta
med det man kan. Att eleven vet varför man övar på ett visst sätt och förstår hur han har nytta av det och kan se
även små framsteg, ökar motivationen. (Carlström, 2001, s 87)

Utgångspunkten för Lundgren och Lökholms (2006) resonemang rörande elevers motivation, är att
varje ung människa behöver bekräftelse för att kunna bygga upp en stabil och socialt funktionell
identitet. Att skolan till stor del utgör det forum där unga människor utvecklar sin självbild och
identitet, lägger ett omfattande ansvar på pedagogen. Med detta ansvar följer att som vuxen försöka
skapa den inre motivation hos eleven som krävs för en långsiktigt positiv utveckling.
Med begreppet yttre motivation menas ”det tryck utifrån som kan påverka våra inre processer”
(Lundgren & Lökholm, 2006, s 46). Vanligtvis utgörs elevers yttre motivationsfaktorer i
skolsammanhang av betyg eller familjens krav och förväntningar. Yttre motivation kommer alltså
av att vi vill ”uppnå belöning eller slippa negativa konsekvenser” (s 47). Den inre motivationen är
av kvalitativt annorlunda slag. I stället för att vara styrd utifrån, är den ofta en djupt personlig inre
drivkraft som hämtar sin näring på ett mera emotionellt plan. Inre drivkrafter får oss att göra saker
för att vi innerst inne vill det eller njuter av det. Uppnådda resultat eller genomförda prestationer
utlöser alltså känslor av välbefinnande. I skolan – liksom i en bredare pedagogisk kontext – är det
många gånger viktigt att stödja elever i deras utveckling av en inre motivation kopplad till vissa
typer av förväntade eller önskade beteenden. Ett sådant stöd omfattar vanligen olika former av
beröm. Berömmet bör dock vara av sådant slag att det står i tydligt förhållande till sådant som
eleven kan påverka, samt att det är tydligt vägledande. Utan kompetent stöd kan den inre
motivationen släckas ut, eller vändas i riktning mot socialt mindre önskvärda beteenden.
19 (91)

Hur ett behavioristiskt, kognitivistiskt eller sociokulturellt perspektiv på undervisning påverkar
motivation och engagemang diskuteras av Dysthe (2003). Behavioristerna koncentrerar sig på yttre
motivation med belöningar och straff för att påverka beteendet eller inlärningen. Kognitivisterna
betonar elevens inre motivation samt att eleven är naturligt motiverad att lära sig nya saker. I det
sociokulturella perspektivet ser man motivationen som samhällets och kulturens förväntningar på
eleven.
Imsen (2006) ansluter sig till den definition som säger att motivation är det som ger våra aktiviteter
mål och mening. Av detta kan vi sluta oss till att motivation är något mycket väsentligt för att förstå
mänskligt arbete och beteende. Imsen menar att vår motivation är nära kopplad till grundläggande
värderingar och normer i våra liv. Det är således en central och konstituerande komponent i vår
kultur. Motivation bygger på faktiska emotioner och förväntade emotionella upplevelser; individens
känslomässiga behov spelar således en viktig roll för motivationen.
Frågan om motivationens betydelse diskuteras även av Giota (2001) i samband med frågan om
ungdomars motivation och skolgång. Visserligen är Giotas undersökning riktad mot elever i de
tidiga tonåren, men resultaten är inte utan relevans för diskussionen rörande äldre elevers positiva
upplevelser av skolan och deras skolmotivation. Giota konstaterar att de elever som når störst
framgångar i skolan är de som förmår anpassa sina egna mål till omvärldens förväntningar och
andras perspektiv, samtidigt som de arbetar aktivt för att förhindra eventuella misslyckanden. Något
som också tycks ha betydelse i sammanhanget är att dessa elever har målsättningar som i sig
erbjuder olika möjligheter eller alternativ. Giota skriver:
Summarising the findings so far we may say that the pupils who are most successful in school are those who take
into consideration the perspectives of other people (i.e. who try to fulfil their wishes or demands and
expectations) plus who try to prevent own feared-for situations to become reality, and pupils who try to pursue
multiple-goals. (Giota, 2001, s 161)

Enligt en rad studier som refereras av Giota (2001) framgår att elevens uppnående av kortsiktiga
(proximala) mål har en tydligt motivations- och prestationshöjande effekt. Giotas egna resultat visar
emellertid att detta inte är hela sanningen: De elever som lyckas bäst i skolan är de som generellt
har satt upp mål av både kortsiktig och långsiktig natur. En intressant slutsats hos Giota är att
[…] to engage in school work as a strategy to structure the own future and adult life seem to pay off better than
to engage in school work in order to satisfy own needs, interests or goals in a here-and-now perspective or to
prevent personally relevant fears with respect to the future. (Giota, 2001, s 163)

Giotas forskning tycks alltså bekräfta att elevernas förutsättningar att lyckas i skolan är bättre om de
har tydliga mål för sitt framtida vuxenliv, samtidigt som de uppfattar verksamheten i skolan som ett
medel för att nå dit. I ett sådant perspektiv blir verksamheten i skolan personligt relevant och
meningsfull för eleven. Att skolverksamheten blir ett sätt att tillfredsställa omedelbara och/eller
starkt personliga behov ger uppenbarligen inte motsvarande goda resultat.
Giotas resultat antyder vidare att elever som presterar goda resultat i skolan har en förmåga att
omvandla de krav och förväntningar som kommer utifrån till något som blir angeläget för dem
själva. Det handlar alltså om både om egna personliga motiv och en internalisering av yttre krav
från lärare och/eller examinatorer, familj och släktingar men även mera abstrakta aktörer som stat,
samhälle och arbetsmarknad. I relation till vår egen undersökning skulle det eventuellt kunna vara
av intresse att uppmärksamma förhållandet mellan elevers yttre respektive inre motivation som
drivkraft i skolarbetet.
Giota (2001) konstaterar att långsiktigare mål och tydligare framtidsorientering ofta leder till bättre
skolprestationer. Men därmed får man inte glömma bort de mera kortsiktiga målens betydelse.
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Snarare finns det starka skäl att – sett i ett pedagogiskt perspektiv – försöka skapa förutsättningar
för eleverna att kombinera långsiktiga mål med kortsiktiga.
Ohlsson (2006) diskuterar samspelet mellan lärare och elever i behov av särskilt stöd. Ohlssons
studie är riktad mot vuxenstuderande inom den kommunala vuxenutbildningen. Valda perspektiv
och reflektioner har dock mycket att tillföra såväl den pedagogiska som specialpedagogiska
diskussionen för barn- och ungdomsskolan. Redan i avhandlingens inledning lyfter Ohlsson fram
hur den känslomässiga stämningen i undervisningsgruppen påverkar elevernas studieförutsättningar
och lärandevillkor. Hon formulerar: ”[…] I have also experienced the emotional climate in the
group as having vital importance for how the student develop knowledge” (s 6).
Attityder och bemötande – mellan studenterna liksom mellan läraren och varje enskild student –
tycks vara en starkt påverkande faktor för de pedagogiska och kunskapsutvecklande processer som
äger rum inom en undervisningsgrupp. Av detta följer att inlärning i skolsituationer måste ses i ett
relationellt perspektiv där läraren – och/eller med studenterna – kan fungera som framkallare eller
katalysatorer av studentens förmåga ”att uttrycka dolda resurser” (Ohlsson, 2006, s 98). Särskilt
viktigt tycks i detta sammanhang vara att ge eleven möjligheter till en aktiv roll i de tolkande och
kunskapsbildande processer som det pedagogiska samtalet erbjuder – en för eleven konstruktiv
dialog att underkasta de egna tankarna prövning och reflektion. Att dylika samtal bör ske i ett öppet
och förtroendefullt klimat torde vara lika självklart som ofrånkomligt om vi beaktar att ”[l]earning
is considered as mutual where the student perspektive as well as the teacher perspektive needs to be
analysed” (s 100).
Berglund (1998) definierar skolambition ”som viljan att prestera bättre i ett antal olika skolämnen
som till exempel räkna eller stava, läsa och berätta som kan föras till svenskämnet men även
ambitionen att samarbeta eller förstå bättre eller att över huvud taget prestera bättre i skolan”
(Berglund, 1998, s 11). Att ha viljan och känna lust till att göra ett bra arbete ger förutsättningar till
en god självbild. Läraren och hur denne lägger upp undervisningen har också stor betydelse för
elevernas motivation. Enligt Berglund är det viktigt att inte undervisningen läggs på en nivå för
genomsnittseleven eftersom det varken gynnar den duktige eller den svage eleven. Därigenom
menar Berglund att individualisering och variation av undervisningen ökar ambitionen. Alla måste
få en möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Undervisningen bör så långt det är möjligt ske i
klassen. Är detta inte möjligt ska frånvaron begränsas till kortare perioder och endast i de moment
elever behöver mest stöd.
Andreassen m fl (2006) konstaterar att elever som halkar efter i läsutvecklingen behöver väsentligt
intensivare och mera systematisk träning än vad som i allmänhet kan erbjudas. Traditionella sätt att
hantera specialpedagogik – inte minst med avseende på elever som möter svårigheter i sin
läsinlärning – måste således genomgå en förändring för att bättre kunna möta föreliggande behov.
Andreassen m fl identifierar i detta sammanhang ett antal viktiga faktorer som tycks påverka
elevens förutsättningar att lyckas i skolan. Elevens motivation och vilja att underkasta sig hårt
arbete har stor betydelse. Men motivation kan påverkas och förstärkas, och man kan därtill utveckla
självbelönande system. Att omgivningen förklarar att alla människor måste anstränga sig för att
tillgodogöra sig nya kunskaper och insikter kan förstärka motivationen, men också leda vidare till
samtal om hur eleven lär. I dessa samtal ligger alltså en tydlig metakognitiv dimension. Även
arbetsmiljön tycks under vissa omständigheter kunna påverka elevens motivation så tillvida att
koncentration och tilltro till den egna förmågan ökar. En viktig sak gäller också presentationen av
resultat för eleven. Andreassen m fl pekar på betydelsen av att alltid först redovisa det som eleven
lyckats bra med. Först därefter bör man gå över till svårigheterna.
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2.4.3 Locus of control
Locus of control handlar om i vilken grad individen upplever att han/hon själv kontrollerar eller har
inflytande över situationer och skeenden. Hög inre locus of control innebär en känsla av att man
själv styr över händelseförloppet. Hög yttre locus of control betyder att man är utlämnad åt någon
annans (godtyckliga) styrning. Sett ur ett individperspektiv handlar locus of control om en
inifrånupplevelse som gäller – jag själv eller någonting utanför mig som styr eller avgör mitt
handlande eller mina möjligheter. Redan Rotter (1966) visade att det fanns en skillnad mellan hur
personer tolkar det egna inflytandet över händelser som man råkar ut för. Rotter kallade företeelsen
för locus of control – kontrollfokus. Individernas förväntan uppfattades kunna förstärka hur en
situation skulle utvecklas. Senare studier har visat att individers förväntningar uppvisar en hög grad
av korrelation till utfall. Elever med en hög inre locus of control är mer villiga att förändra sitt
beteende eftersom de upplever att de har förmåga att själva påverka sina liv (Sheehy, Chapman och
Conroy, 1997).
Antonovskys (1987) begrepp KASAM står för Känsla Av SAMmanhang. Känslan av sammanhang
är beroende av om individen upplever någon del av tillvaron – till exempel en arbetsuppgift – som
begriplig, hanterbar, och/eller meningsfull. Dessa tre nyckelbegrepp använder Antonovsky för att
beskriva detta i grunden kognitiva begrepp. Med begriplighet syftar Antonovsky på i vilken
utsträckning och på vilket sätt som individen upplever inre respektive yttre stimuli som strukturerad
och gripbar samt strukturerad, ordnad och tydlig. I begreppet ingår även en förväntan om att saker
och ting kommer att utvecklas som man kan förvänta sig. Det innebär att i förutsägbarheten finns en
tillförsikt. Hanterbarheten beror av i vilken grad individen upplever att resurser står till förfogande
för att nå målet, trots alla de stimuli som man bombarderas av. I det meningsfulla upplever man sig
som motiverad och uppgiften upplevs som viktigt och engagerar känslomässigt.
Werner (2003) fann i en undersökning som gjordes på ön Kauai att tre av fyra barn som växte upp i
riskfyllda psykosociala miljöer kunde klara sig bra, mot alla odds, genom att ha olika friskfaktorer i
sin omgivning vilka gav motståndskraft mot stress. Stödfaktorerna motverkade de nedbrytande
krafter som fanns runt barnen. Ju fler riskfaktorer eller stressframkallande händelser som barnen
kom i kontakt med, desto fler skyddsfaktorer krävdes för att styra utvecklingen i en positiv riktning.
För de lite äldre barnen fann man att de som var socialt trevliga och lättillgängliga hade en
skyddsfaktor som medförde att de hade bättre interaktion/kommunikation med omgivningen, vilket
var gynnsamt för deras utveckling. Antalet vuxna utanför familjen var en annan viktig skyddsfaktor
för riskgruppen. Under tonårstiden fanns ett samband mellan struktur och regler i hemmet samt om
det fanns informella nätverk och/eller engagerade lärare. Barn ur riskgruppen, vilka hade någon
betydelsefull vuxen som stöd, hade större möjligheter att lyckas i skolan och arbetslivet. När dessa
barn slutade skolan hade de utvecklat en mer positiv självuppfattning och en känsla av att ha ett
starkare inflytande över olika situationer, det vill säga en hög inre locus of control.
En studie med tydliga kopplingar till vår egen undersökning har genomförts av Reiff, Gerber och
Ginsberg (1997). Deras studie riktades mot vuxna personer, som trots inlärningssvårigheter, lyckats
mycket bra såväl i sina utbildnings- och yrkeskarriärer som rent socialt. Särskild relevans för vår
undersökning har bokens tredje del, där författarna inleder med att problematisera begreppet
framgång (success) och därefter försöker förklara vad som gjort att informanterna lyckats uppnå
framgång. När det gäller begreppet framgång bör man ta hänsyn till att undersökningen är
genomförd i en amerikansk kontext. Framgång definieras inte oväntat som ”hög status, ekonomiskt
välstånd och möjligheter att utöva makt” (Reiff, Gerber & Ginsberg, 1997, s 97).
Av särskilt intresse för vår del är att möjligheterna för uppnående av framgång i mycket stor
utsträckning tycks vara korrelerade till individens förmåga att ta kontroll över utbildning, arbete och
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livssituation. Anledningen till att just förmågan att ta kontroll uppfattades som avgörande var att
varje människa med inlärningssvårigheter är unik, eftersom hon eller han inte lär och tänker enligt
de mönster som omvärlden förväntar. Var och en som har inlärningssvårigheter måste alltså hitta
sin egen väg mot uppsatta mål. De faktorer som i första hand påverkade individens förutsättningar
för sådan kontroll, var ett antal omvärderingar eller personliga beslut (avgöranden) i viktiga frågor.
The key underlying the success of those in our sample of adults with learning disabilities was the quest to gain
control of their lives. Successful adults with learning disabilities were able to take control of their lives, and the
greater the control, the greater the likelihood for success. (Reiff, Gerber & Ginsberg, 1997, s 99).

Reiff, Gerber och Ginsberg menar att förmågan att ta kontroll involverar ett antal överväganden
relaterade till interna beslut och externa manifestationer. Till interna beslut räknades personliga
ambitioner eller önskningar, målorientering/målstyrning samt ett i grunden förändrat perspektiv på
erfarenheterna av egna inlärningssvårigheter. Till de yttre manifestationerna hörde bland annat
förmågan till anpassning, uthållighet, inlärd kreativitet och förmågan att skapa goda sociala
relationer (Reiff, Gerber & Ginsberg, 1997).
Föhrer och Magnusson (2006) genomför just nu ett projekt där man kartlägger hur vuxna klarat
skolgången och arbetslivet trots läs- och skrivsvårigheter. Varför klarar sig vissa bättre än andra?
Projektet omfattar 40 djupintervjuer. Framträdande i undersökningen för de som har klarat skola,
utbildning och arbetsliv är deras inställning och förhållningssätt till sina svårigheter. Vidare framgår
det att inställningen förändras över tiden, den påverkas av personligheten, men även till hem- och
till skolförhållanden. Föhrer och Magnusson hänvisar också till en studie av Pink. Resultaten från
båda undersökningarna uppvisar likheter beträffande framgångsrika dyslektikers läs- och
skrivutveckling. Det gemensamma för deltagarna i Pinks studie var att de tidigt funnit ett speciellt
ämnesområde som de var intresserade av. De läste därför mycket, trots sina svårigheter. Föhrer och
Magnussons studie tycks alltså i viss utsträckning bekräfta Pinks resultat.
2.4.4 Undervisningens organisation
En god läromiljö anses som viktig för att eleven ska känna sig motiverad och uppleva sig
accepterad (Dysthe, 2003). Genom att eleven utvecklar en identitet som kunnig och betydelsefull
för andra leder detta till motivation och vilja till fortsatt lärande.
Vygotskijs begrepp ”zonen för möjlig utveckling” (ZPD) fokuserar positiva sidor hos den enskilde
eleven (Hundeide, 2003). I stället för att riskera att diagnostisering skapar resignation och
misströstan hos såväl eleven som i omgivningen, bör man arbeta för kvalitativa förändringar. Det är
således viktigt att läraren i sitt arbete ”aktivt söker efter positiva egenskaper och resurser och inrikta
undervisningen på zonen för möjlig utveckling” (s 145).
Enligt Marton och Booth (2000) innebär lärandet att man erhåller kunskap om världen, och skaffar
sig en förmåga att erfara vissa aspekter av världen på ett särskilt sätt. Hur eleven lär är således nära
förknippat med hur denne förstår och upplever världen. Hur läraren är och hur denne undervisar,
vilken inställning till vad som ska läras ut och förhållandet till eleven har betydelse för elevers
inlärning. Om lärarens betydelse i undervisningen skriver Marton och Booth att ju högre upp i
åldrarna och klasserna man kommer, desto mer inriktar sig lärarna på stoffet av det som ska läras
och utgår från sin egen inställning till det, istället för att inrikta sig på eleverna och hur dessa
tillägnar sig lärandet. Som lärare måste man fokusera på innehållet som det ses och uppfattas ur
elevernas synvinkel. Det måste till en kontakt mellan lärares och elevers sätt att tänka, samt en
variation i undervisningen. Det är sannolikt att olika lärare, trots motsvarande utbildning och
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ämneskompetens, fäster uppmärksamhet vid olika saker. Skillnader i kunskapssyn påverkar sättet
att undervisa.
Också Andreassen m fl (2006) lyfter frågan om pedagogikens organisation och struktur. Hjälp med
att organisera och skapa struktur vid genomförande av olika större arbetsmoment är en annan sak
som kan göra skillnad för elever i behov av särskilt stöd. Svårigheterna till koncentration och att
skapa struktur i arbetet leder annars ofta till att man ger upp. Här kan goda relationer mellan hem
och skola tillföra mycket positivt. En väl fungerande kommunikation mellan lärare och familj –
nästan alltid modern – har en positiv inverkan på elevens studieresultat. Lärarens och
specialpedagogens roller kan sannolikt utvecklas i detta avseende. Att särskilt uppmärksamma och
arbeta med elevernas emotionella behov och motivation, samt ge arbetsuppgifter och verksamheter
en tydlig struktur, kan vara en bra start.
Antonovskys (1987) begrepp salutogent tänkande innebär att man fokuserar de faktorer som främjar
en positiv utveckling hos individen. En person ses som en individ inte som en patient eller som en
person med problem såsom läs- och skrivsvårigheter. Det salutogena perspektivet lägger fokus på
det övergripande problemet, att man aktivt anpassar sig till omgivningen. Människor råkar ut för
olika påfrestningar i livet, det som Antonovsky kallar stressorer. Dessa stressorer har olika styrka
för olika personer. Gemensamt för dem är att de leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras
på lämpligt sätt. Hur pass framgångsrik vår hantering av dessa tillstånd är visar följderna. Så kan de
exempelvis leda till att människor utvecklar sjukdom eller olika grader av ohälsa.
Då en elev upplever skolan som begriplig, hanterbar och meningsfull så satsar hon, enligt
Antonovsky (1987), engagemang och energi på arbetsuppgifterna. Elevens inställning till sin egen
förmåga kan påverkas. Salutogenes innebär att någon person i elevens närhet, kanske
specialpedagogen, uppmärksammar eleven på dennes positiva förmågor och hjälper till att bekräfta
eller förstärka positiva händelser kring eleven. Härigenom påverkas elevens tankestruktur kring sin
egen förmåga och nya positiva bilder skapas i elevens medvetande. Genom att fokusera på positiva
upplevelser som man varit med om kan elever i svårigheter utveckla en ny syn på sig själv och sina
förmågor.
I Reichenbergs (2005) genomförda undersökning av gymnasieelevers läsförståelse, lässtrategier
samt läs- och medievanor inom samhällskunskap eller omvårdnad, framkom att såväl goda som
svaga läsare önskade att lärarna skulle ha regelbundna textgenomgångar. Reichenberg konstaterar
att ungdomarna många gånger inte inser sin bristande läsförståelse. En majoritet av svaga läsare
sade sig nämligen förstå texter inom områdena där det visade sig att de endast kunde besvara rena
faktafrågor.
Föhrer och Magnusson (2003) redogör för arbetssättet på en svensk gymnasieskola där det finns en
särskild samhällsvetenskaplig linje för dyslektiker. Eleverna undervisas och arbetar i grupper om
högst fjorton elever. Alla läser engelska men övriga moderna språk har ersatts av en förstärkt kurs i
svenska. Målet för denna kurs är att eleverna ska
−
−
−
−
−

få kunskap om sina läs- och skrivsvårigheter
bli medvetna om sina starka sidor
öva upp sin studieteknik och studieplanering
öva upp sin lästeknik, läshastighet och läsförståelse
utveckla sin skrivförmåga (Föhrer & Magnusson, 2003, s 43).

Enligt Föhrer och Magnusson (2003) genomför man detta genom att diskutera vad dyslexi är och
olika inlärningsstilar samt ha praktiska övningar i studieteknik. Dessutom läser man texter av olika
slag, har övningar på datorn och läser ungdomsböcker tillsammans med lärare. Utöver detta har
man sex diagnostiska test som gör att eleverna själva kan notera sina framsteg.
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Man har mycket katederundervisning och lärarledda lektioner vilket gör att eleverna tycker att de
lär sig mycket under lektionerna. Lärarna ger ofta stenciler och använder bilder för att konkretisera
undervisningen. Eleverna anser sig få den tid de behöver och hinner med att anteckna då det
behövs. Föhrer och Magnusson (2003) konstaterar att både elever och personal var positiva till
programmet. Lärarna är engagerade och intresserade. Att alla elever i klassen hade liknande
svårigheter gjorde att de lätt kunde samtala om sina svårigheter. Resultatet var att de kände sig både
tryggare och mera förstådda.
Även Nielsen (2005) har i en fallstudie undersökt hur olika personer upplever och aktivt hanterar
sina läs- och skrivsvårigheter. Trots att inga gymnasieelever ingick i studien, är resultaten
intressanta eftersom de antyder värdet av en individualiserad undervisning. Av resultaten framgår
nämligen att olika personer försöker att bemästra svårigheterna på sitt eget – ofta starkt personliga –
sätt. Flera informanter uppger att de lär i sammanhang som de upplever som meningsfulla där ett
verkligt lärande berör hela personen och hennes värld. De berättar hur de får hjälp att bli
kompetenta på skolans villkor eller att de får visa vad de har lärt sig för föräldrar och syskon som
stöder och utmanar deras lärande. I arbetet med läxorna lär de sig också något om sig själva. Stödet
från kamraterna är en annan sak som lyfts fram.
Nielsen (2005) menar att när man ska läsa eller skriva försöker många elever skapa ett eget ”rum”
med hjälp av möbler eller med sin kropp – man bygger ett ”fredat bo” för att få vara ostörd. Nielsen
konstaterar att det förefaller som ”ju svårare eller motigare de upplever läsandet och skrivandet,
desto viktigare framstår det yttre rummets stöd för att de ska kunna koncentrera sig” (s 275).
Dysthe och Igland (2003) tar upp begreppet scaffolding med anknytning till Vygotskijs teorier.
Begreppet beskriver lärarens medverkan tillsammans med föräldrar och elever. Detta kallas
pedagogiska stödet för eleven (scaffold = byggnadsställning, stöd/stödstruktur).
Bra undervisning föregriper utvecklingen och ger förutsättningar för förändring, men eleverna får inte optimala
utvecklingsförhållanden om man bara låter dem arbeta utifrån egna initiativ och anpassar undervisningen till den
nivå där de redan befinner sig. [---] Lärande är i alla händelser inte en soloprestation eller inte heller någon
passiv insats. Både den som lär och den eller de som undervisar är aktiva agenter i en social samverkan, och den
aktiva samverkan är enligt Vygotskij en förutsättning för att lärande och utveckling ska äga rum. (Dysthe &
Igland, 2003, s 82-83)

Denna pedagogik kräver aktiva elever och lärare. Lärarens roll är central. Läraren ska, förutom att
vara ämnesexpert för att kunna utmana eleven i kunskapssökandet, dessutom organisera läromiljön
vilket kräver kunskap om eleven, stoffet och samhället.
Dernvall (2006) redovisar i sitt examensarbete faktorer som studenter på en högskola i läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi uppfattar som avgörande för att övervinna språkliga hinder i studierna.
Studien bygger på tre djupintervjuer. Enligt Dernvall har skolans förhållningssätt och syn på
kunskap och undervisning betydelse för i vilken grad språkliga hinder gör sig påminda. Resultaten
från Dernvalls undersökning visar entydigt att de lärare som satte eleven i centrum var de lärare
som bäst lyckades hjälpa eleverna i deras lärande. Det är viktigt att skolan har en välplanerad
undervisning där personalen kartlägger och dokumenterar elevens kunskaper. Dokumentationen bör
följa eleven.
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2.4.5 Inlärningsstrategier och metakognition
I Lpf 94 anges de krav som finns på gymnasieelevernas läsförmåga och metakognitiva insikter
Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan skall ge eleverna
möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola.
Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. (Lpf 94, s 6)

Tanken är att de studerande ska få möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. Kursplanerna för
de olika ämnena anger vanligtvis att eleven bör tillämpa metakognitiva insikter. Metakognition
innebär en människas/elevs medvetenhet och kunskap om hur deras psyke fungerar när olika
problem ska lösas. Begreppet omfattas i gynnsamma fall av ett förhållningssätt som innebär att
personen reflekterar över olika problem och då det är möjligt förändra sina tankevanor och sitt
synsätt (Egidius, 2005).
Egidius (2006) definierar metakognition som:
reflektion om och perspektiv på kunskap; ifrågasättande som gäller den egna kunskapens och kompetensens
ändamålsenlighet och giltighet; i kompetensutveckling ingår ofta träning i att se självkritiskt på det egna sättet att
ta emot information, sätt att använda den och att bilda sig uppfattningar om saker och ting (s 251).

Att utveckla en metakognitiv förmåga är en viktig del av den intellektuella utvecklingen hos en
individ. Vygotskijs berörde fenomenet (utan att använda begreppet metakognition) redan på 1930talet vid analys av problem relaterade till metakognitionen. Till dess problem hörde frågor om
självreglering, kontroll och medveten styrning av tänkandet. Detta inbegriper att man hela tiden
övervakar sin valda strategi och kontrollerar att man är på rätt väg. Det metakognitiva
förhållningssättet intar därmed en motsatt hållning till automatiserade handlingar och rutiner. I den
metakognitiva förmågan ingår att fortlöpande ställa sig frågor om sin egen lärandeprocess i olika
inlärningssituationer (NE, 2006).
Hartmans (2001) undersökningar av studenters metakognition relaterar fenomenet till deras
kognition, motivation, kulturella bakgrund samt undervisningens utformning och genomförande.
Hartman betonar lärares möjligheter att utveckla elevernas metakognitiva förmågor. Ett utvecklat
metakognitivt tänkande är för övrigt en förutsättning för att studenterna ska kunna se samband och
helheter mellan olika ämnen eller kunskapsområden.
Tydligt är att Hartman (2001) – liksom en rad andra forskare – ser metakognition som ett
sammansatt begrepp. Till de aspekter av begreppet som får väsentligt utrymme i diskussionen hör
elevers förmåga att bygga upp lämpliga strategier för att hantera förekommande moment i
undervisningen. Hartman uppmärksammar problemlösning som något av en nyckel till förståelse av
studenters metakognition. Hartmans uppfattning är att en undervisning som i hög grad ägnas åt
problemlösning kan fungera särskilt stimulerande och utvecklande. Den språk- och
utbildningskultur som finns i hemmet tycks dock ha en närmast avgörande inverkan på studenternas
studieprestationer. Där hemmet har språkliga och kulturella referensramar som stämmer väl överens
med klassrummets, är också studentens förutsättningar att lyckas bättre.
Persson (1994) har i en undersökning behandlat metakognition med anknytning till läsförståelse.
Undersökningen riktade sig visserligen mot elever i den svenska grundskolans år 5 respektive år 8,
men tar upp en del frågor som har tydliga anknytningar till vår egen studie. Datainsamlingen i
Perssons undersökning gjordes till stor del med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vad Persson
kunde konstatera var att elevernas metakognitiva medvetenhet utgjorde en integrerad del av deras
tänkande och förståelse. Uppenbart (vid läsning) var det nära samspelet mellan utbytet av läsningen
och en kontrollerad tillämpning av lämplig lässtrategi. För de elever där läsningen innebar problem
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uppträdde tydliga störningar i detta samspel – med följd att utbytet av läsningen väsentligt
minskade. Läsare i svårigheter utvecklade också ett väsentligt sämre självförtroende, som efter hand
tenderade att övergå i uppgivenhet.
Persson (1994) tar emellertid även upp den viktiga frågan om hur man bör definiera begreppet
metakognition. Uppenbart är att begreppets innebörd – allt sedan det började användas på 1970-talet
– har stått under stark debatt. Vid mitten av 1980-talet framträder en teori där metakognition
behandlas som en aspekt av människans intelligens. De forskare som ansluter sig till denna
definition menar att intelligensen har två strukturella nivåer. Den första nivån inkluderar förmågor
som ork, kapacitet och effektivitet i relation till minnesfunktionerna; den andra omfattar individens
kunskapsbas samt de kontrollprocesser och mentala scheman som vi ofta anknyter till begreppet
metakognition. I detta sammanhang väljer Persson att lyfta fram två definitioner på metakognition.
Den första hävdar att metakognition har att göra med den enskilda individens kunskaper rörande
sina kognitiva processer och effekterna av desamma. Härigenom kan individen exempelvis lära sig
att utveckla eller anpassa strategier för egen inlärning och förståelse. Det handlar alltså om en aktiv
och medvetet reglerad självstyrning för inlärning. Den andra definitionen hävdar att metakognition
refererar till en noga övervägd och medvetet beräknad kontroll över egna kognitiva aktiviteter. Här
uppträder dock en följdproblematik rörande skillnaden mellan vad som är kunskap och vad som är
förståelse av densamma.
Också Nelson, Kruglanski och Jost (1998) diskuterar innebörden av begreppet metakognition i olika
kontexter, och ur delvis olika perspektiv. En för vår del intressant aspekt gäller sambandet mellan
kognitiv kapacitet, motivation och självförståelse (metakognition). Aktuell forskning tycks här
bekräfta att omgivningsrelaterade störningar som buller eller tidspress starkt hämmar elevers
förmåga till metakognitivt tänkande. För känsliga elever eller elever i behov av särskilt stöd torde
således prestationsförmågan reduceras betydligt under ogynnsamma yttre förhållanden i
studiemiljön. För stigmatiserade grupper tycks dessutom gälla att omgivningens låga förväntningar
tydligt – och i negativ riktning – påverkar prestationsförmågan.
Det är också av betydelse på vilket sätt eleven upplever samspelet mellan helheten och delarna.
Beroende på hur eleven upplever helheten så påverkar detta uppfattningen av delarna – och vice
versa. Marton och Booth (2000) menar att när helheten tydliggörs, så blir det lättare att placera in
delarna i ett för eleven funktionellt och begripligt sammanhang. När inte helheten uppfattas som
begriplig, misslyckas ofta lärandet. Detta påverkar elevens motivation, det måste finnas en
anledning att lära sig något. Ska man till exempel lära sig läsa eller skriva måste eleven se en
mening och en användning av det. Lärandet sker enligt Marton och Booth i tre steg. Det första är att
förstå det som ska läras, stoffet tas in utan ansträngning. Nästa steg är arbetsfasen då eleven
anstränger sig för att förstå det. Det tredje steget, metakognitionen, är då verklig förståelse har
uppstått och kunskap är uppnådd.
Metakognition innebär en människas medvetenhet och kunskap om hur det egna medvetandet
fungerar när olika problem ska lösas. Høien och Lundberg (1999) påpekar särskilt vikten att läsaren
är medveten om sina egna tankeprocesser och förstår, styr och övervakar sin inlärning samt väljer
nya eller alternativa strategier när det uppstår problem under läsningen. Att läsa strategiskt kostar
tid och ansträngning för den ovane läsaren och denne måste få rimligt utbyte av de resurser som
sätts in. Svaga läsare visar ofta en bristande egenkontrollerad planmässighet vid läsning.
Bakgrunden till detta kan vara tidiga pedagogiska nederlag och – som följd därav – en dålig
självbild. Begreppet omfattas i gynnsamma fall av ett förhållningssätt som innefattar att personen
reflekterar över olika problem och då det är möjligt förändrar sina tankevanor och sitt synsätt.
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Taube (1997) konstaterar att en effektiv inlärning utmärks av att eleven som ska ”lära sig aktivt
planerar, styr och utvärderar sin inlärning” (s 37). Under tiden som eleven läser knyter denne
information från texten till tidigare kunskaper och erfarenheter. Lässtrategin anpassas till syftet med
läsningen och textens natur. Om läsaren inte kan förstå så måste man gå tillbaka och jämföra. Vid
genomläsningen sorterar eleven relevanta fakta, strukturerar dessa och bearbetar innehållet
kognitivt. Effektiv inlärning kännetecknas också av att eleven medvetet funderar över vilka
strategier som är bäst för att lättast kunna komma ihåg.
I ett examensarbete vill Althin, Månsson och Stenberg (2004) redogöra för vuxna dyslektikers
erfarenheter av sin skolgång. I undersökningen framkom att läs- och skrivsvårigheter ofta leder till
ett dåligt självförtroende. Bland dem som klarade sig bäst i sin totala livssituation och vars
självkänsla var starkast var de som tidigt fick hjälp av någon som förstod deras svårigheter.
Resultaten visar att de informanter som bäst kunde erinra sig det stöd de fått, som hade en god
relation till ”hjälparen” och som dessutom fått lära sig strategier för att klara sina svårigheter med
läsning och skrivning, var de som hade störst framgång i sina fortsatta studier och yrkesval.
Stödpersonen hade hjälpt till att utveckla ett gott metakognitivt reflekterande. Undersökningen
bekräftar att en intensiv lästräning i kombination med ett metakognitivt tänkesätt är det som bäst
gynnar den enskilde eleven. Många av informanterna kompenserade sina svårigheter med egna och
inlärda strategier. Mammor, vänner och kollegor var de personer som de vanligtvis vände sig till
med frågor och för att be om hjälp.
En läsare som möter en obekant text måste anstränga sig för att förstå innehållet och värdera de
fakta som förekommer i texten. Elevens skicklighet av att styra och kontrollera sin förståelse av
texten är avgörande. Høien och Lundberg (1999) beskriver hur svaga läsare läser passivt och inte
utnyttjar aktiva strategier. Svaga läsare kontrollerar inte heller sin egen förståelse av textens
innehåll.
Franzén (1997) beskriver hur elever i läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt för att dra egna
slutsatser och göra egna tolkningar av det lästa. Förmågan att göra inferenser – att läsa mellan
raderna och dra slutsatser av läsningen – beror på läsarens erfarenheter och förmåga att ”bygga
broar mellan det nya och det redan kända” (s 6). Ett aktivt sätt att läsa knyter an till för- och
bakgrundskunskaper samt tidigare erfarenheter av omvärlden. Läsarens ordförråd har också en
avgörande betydelse för dennes möjligheter att tillgodogöra sig texten.
Genom att använda sig av olika kognitiva strategier kan en läsare upptäcka problempunkter i texten
eller inse sin egen bristande förståelse av densamma. I en undersökning av Lundberg och Taube
beskrivs mellanstadiebarns tilltro till deras förmåga att komma ihåg olika meningar. Man fann att
lässvaga barn hade svårare att uppfatta skillnader mellan meningarna. Den aktive läsaren skaffar sig
strategiskt en överblick över texten varefter vissa partier genomläses på nytt. Läsaren försöker
därtill att sammanfatta innehållet, ställa frågor, anknyta till tidigare kunskaper och erfarenheter samt
kontrollerar och korrigerar när det uppstår förståelseproblem (Høien & Lundberg, 1999).
Pramling (1987) konstaterar att synen på människan påverkar valet av angreppssätt inom den
metakognitiva forskningen. Pramling hänvisar till två andra inom den utvecklingspsykologiska
forskningen, Flavell och Brown. Den förstnämnde menade att metakognition var att ha kunskap om
sin egen kognition. Brown intar en mer pedagogisk hållning till metakognition i det att han anser att
barn medvetet eller omedvetet har strategier för att övervaka sin kognition. Hos Brown ligger fokus
på kontroll och reglering av kognition. Det är således viktigt att undervisa barn om metakognition. I
denna undervisning ligger bland annat planläggning av aktiviteter, förutsägande av resultat,
formulering av strategier och utvärdering. Vanligen riktas emellertid uppmärksamheten mot det
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man vill komma ihåg – och inte mot de processer och strategier som styr inlärandet och
aktiveringen av minnesfunktionerna.
Pramling (1987) arbetar utifrån ett relationellt perspektiv där samspelet mellan barnet och
omgivningen står i fokus. Pramling menar att innebörden av metakognition varierar på samma sätt
som definitionerna av kognition och inlärning. Att beskriva metakognitiva uppfattningar är att
beskriva tänkande på olika stadier. Den pedagogiska konsekvensen blir att ”det barn ska lära sig
måste undervisas metakognitivt.” (s 59)
Imsen (2006) definierar metakognition som ”att vara medveten om sina egna tankeprocesser” (s
273). Det faktum att många informanter ger uttryck för en osäkerhet beträffande tänkandet och
reflekterandet över sitt eget tänkande, antyder en svårighet att hantera kunskaper på den
metakognitiva nivån. Imsen framhåller dock en förstärkt medvetenhet om det egna tänkandet utgör
en viktig del i elevens utveckling. Det metakognitiva tänkandet kan i detta ljus ses som en
förutsättning för effektivare inlärning och kunskapshantering. Eleven uppnår en successivt bättre
kontroll över tankar och strategival i sina inlärningsprocesser.
Imsen (2006) finner bland annat att det metakognitiva perspektivet erbjuder ”möjligheter till att
lägga sig till med goda studievanor eller inlärningsstrategier” (s 254). Imsen konstaterar att genom
medvetna val för inhämtning, bearbetning och organisering av nytt lärostoff kan arbetet underlättas
genom att man övar in bättre inlärningsvanor. ”Inlärningsstrategier är handlingar eller tankar som
underlättar informationsbehandlingen så att kunskapstillgängelsen och minnet förbättras” (s 385).
Strategierna är målinriktade kognitiva planer som är inriktade på att lösa uppgiften. Valet av
lämplig strategi i den enskilda situationen kräver ett visst mått av metakognitiv insikt.
Stigmar (2002) påpekar att som en konsekvens av det relationella perspektivet är att angreppssättet
blir mer undersökande och utforskande. Stigmar har undersökt vad som händer i en grupp av
gymnasieelever som tränar sin metakognitiva förmåga. Avsikten var att undersöka om metakognitiv
träning leder till en ökad medvetenhet om den egna läroprocessen oavsett ämne och kontext.
Metakognitiv träning innebär att man försöker att bli skickligare på att hantera information och
förbättra sin förmåga att lösa problem på olika sätt. När elever medvetandegör sina tankar så
avslöjas deras tankestrukturer (och teorier).
Den förmodligen mest framträdande grundtanken i Vygotskijs och Bachtins sociokulturella teori är
att vårt sätt att tänka och förstå omvärlden beror på våra levnadsvillkor. I det sociala och kulturella
samspelet med andra människor utvecklas vi som individer. Utan socialiteten finns endast
obefintliga möjligheter till individualitet. Sett i ett undervisningsperspektiv sker således människans
lärande i en dialog med omgivningen – i ett socialt samspel för utvecklande av de möjligheter som
språket erbjuder (Imsen, 2006). Rent praktiskt skulle detta innebära att särskild betoning läggs på
den pedagogiska dialogen mellan lärare och elev, liksom det pedagogiska samtalet elever emellan.
Genom språket tillgodogör man sig stoffet i undervisningen.
När Imsen (2006) talar om den pedagogiska dialogen i klassrummet, betonar hon särskilt dess
förmåga att ”öppna och stimulera till eftertanke och reflektion” (s 403). Av stor betydelse är att de
frågor och frågeställningar man arbetar med är autentiska och genuint tankeväckande. Samtidigt bör
elevernas svar tas på allvar och bilda underlag för det fortsatta samtalet. Det är således fråga om ett
samarbete i syfte att bygga upp gemensam kunskap och förståelse, men också en gemensam –
socialt betingad – lärandekultur.
I ett sociokulturellt perspektiv diskuterar Säljö (2000) lärandet som en utveckling av förmågan att
behärska intellektuella verktyg. Säljös resonemang ligger i vissa avseenden nära det vi kallar
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metakognition. Så menar till exempel Säljö att lärandet innebär att vi skaffar ”oss tillgång till olika
kontextualiseringar av företeelser och händelser” med vilka vi blir ”i stånd att se hur de uppfattas
och förstås i olika verksamheter och hur man kan agera” (s 97).
Säljö (2000) ställer sig frågan hur människor lär och hur de utvecklar sina olika förmågor – såväl
praktiska som intellektuella – genom undervisning. Säljös uppfattning, i likhet med Vygotskij, är att
lärandet sker i ett samspel mellan den enskilde och kollektivet i en fortlöpande sociokulturell
kommunikativ process. Det sociokulturella perspektivet på lärande innebär att intresset riktas mot
samspelet mellan den enskilda människan och det omgivande samhället i syfte att ”försöka
klarlägga hur individer tillgodogör sig kunskap” (s 18). Som det centrala redskapet i dessa
kommunikationsprocesser framträder språket. Våra insikter och handlingsmönster skapas i språklig
interaktion med andra människor.
Den första socialisationen sker inom familjen. Barnet lär i dialog och samspel med andra
familjemedlemmar. Under den sekundära socialisationen, såsom i skolan, är förutsättningarna för
lärande inte på samma sätt. Eleven har inte samma band till institutionen eller läraren som till
föräldrarna. Lärarens kunskap om eleven är begränsad och det sociala samspelet annorlunda.
Institutionaliseringen av lärandet skapar ett visst kommunikationsmönster. Konkurrensen om
talutrymmet gör att tillträdet måste regleras. Den elev som behärskar den rådande diskursen ges
talutrymme i det offentliga samtalet. Med språket konstitueras vår värld och våra uppfattningar om
densamma. Hur vi lär blir således ”en fråga om hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och
utföra praktiska projekt som är delar av vår kultur och vår omgivning” (Säljö, 2000, s 21).
Säljö (2000) menar att språket ger människan en unik förmåga att samspela med andra människor.
Vi kan ställa frågor, byta information, få nya lärdomar och ta del av varandras förmågor. Språket
tillåter oss att samla lärdomar och omskapa verkligheten i utvecklandet av diskurser.
Även Dysthe (2003) betonar språket för kommunikation mellan individen och gruppen för utbyte av
erfarenheter och socialisation. Genom deltagande och samspel sker lärande genom språk och
kommunikation. Här uppnås en balans mellan det individuella och det sociala i varje läromiljö.
Kunskapen konstrueras genom praktisk aktivitet i samspelsprocesserna. Kognition är en integrerad
del i aktiviteten, där aktiviteten i sig utgör en del av lärandet.
Säljö (2000) konstaterar att människan kan ”häva sig över sina egna förutsättningar” (s 29), genom
att använda sig av redskap och hjälpmedel av fysisk eller språklig natur eller genom att organisera
olika kollektiva verksamheter. I det sociokulturella perspektivet finns ingen ändpunkt för
människans utveckling eftersom verktygen hela tiden utvecklas. Säljö skriver: ”Förmågan att tänka
och lära handlar i avgörande utsträckning om att behärska sådant som ligger bortom människans
egen kropp och hjärna” (s 29). Individens intellektuella förmåga samt tillgång och förmåga att
använda fysiska redskap sätter gränsen för mänskligt tänkande och handlande.
2.4.6 Betydelsefulla andra
Dysthe (2003) framhåller andra omgivande människors betydelse för elevens konstruktion av
kunskap. Deras roll är inte enbart att ge stimulans och uppmuntran, utan de är väsentliga för vad
som lärs in och hur det lärs in. Genom att delta i olika samtal och diskussioner lär sig eleven
fungera i flera sammanhang samt att använda olika begrepp och tänkesätt. Vygotskij kallar detta för
mediering eller förmedling. Språket är elevens viktigaste medierande redskap.
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Vygotskij anser att lärande medför utveckling och att utveckling är omöjlig utan lärande.
Utveckling och lärande är sammanvävda och barnet har en utvecklingshistoria redan när det börjar
skolan. Det som eleven idag endast kan göra med assistans eller stöd från en handledare (vuxen),
kommer det längre fram att lära sig göra själv (Dysthe & Igland, 2003).
Skolarbetet för elever i läs - och skrivsvårigheter medför större arbetsinsats än för andra elever. För
att trots svårigheter klara av skolgången på ett positivt sätt behöver eleven hjälp och stöd. Detta får
de oftast i hemmet. Föhrer och Magnusson (2003) skriver att den främsta orsaken till att elever i
läs- och skrivsvårigheter trots allt klarar skolan är att eleverna får stöd hemifrån, i första hand från
sina mödrar. De inte bara läser läxorna med dem utan spelar också en viktig roll genom att
uppmuntra och berömma sina barn. Dessutom lägger de ner arbete på att sätta sig in i vad läs- och
skrivsvårigheter innebär och kämpar för sina barns rättigheter till olika slags hjälp. För många
elever i läs- och skrivsvårigheter vilka klarat sig bra genom skolan, har det funnits en aktivt
stödjande moder i bakgrunden.
Sandström Kjellin (2002) har bland annat undersökt vilken betydelse hemmets läroplan och
föräldrarnas pedagogiska förmåga har för barnets läsutveckling. Hemmets läroplan innebär
föräldrarnas faktiska stöd i barnets skolarbete och inställning till skolarbetet. Om barnet har
problem med läsningen förväntas föräldrarna att utföra ett pedagogiskt arbete på ”ett sätt som går
utöver vad som avses i en god hemmets läroplan” (s 14). Sandström Kjellins studie bekräftar att
barn som växer upp i ett hem med en god läroplan ökar möjligheterna att lyckas i skolan. Studien
visar även att elever som är goda läsare ofta har föräldrar som är duktiga på att undervisa dem.
Scott, Scherman och Phillips (1992) diskuterar möjligheterna för dyslektiker till positiv utveckling i
vuxenlivet. Trots att Scott, Scherman och Phillips forskning är inriktad på vuxna, och att artikeln
anknyter till forskning som ligger tjugotalet år tillbaka i tiden, finns ändå några iakttagelser värda
att uppmärksamma. Till dessa hör konstaterandet av dyslektikers behov av konstruktivt stöd och
vägledning redan tidigt i skolan, en tendens att trots deras goda resultat vara emotionellt mera
instabila än sina medstudenter, samt familjens roll som stödjande och pådrivande. Som vi ser kan
Scott, Scherman och Phillips identifierade variabler hänföras till de kategorier vi möter i senare
forskning: personliga förutsättningar och egenskaper, familj samt skola och mentorskap. När det
gällde personliga förutsättningar att lyckas, verkar två saker framträda som särskilt viktiga. Den
första var tydliga och positiva mål, den andra att vara envis och inte ge upp.
Ett problem som uppmärksammas av Hellendoorn och Ruijssenaars (2000) är hur dyslexi påverkar
förutsättningarna för elevers sociala liv. Hellendoorn och Ruijssenaars undersökning gällde
visserligen vuxna, men flera av de frågor som personerna besvarade gällde upplevelser av skola och
utbildning, familjerelationer samt relationer till andra människor – såväl sociala som emotionella.
Bland de elever som undervisades i specialklass fanns tydliga tendenser till inlärd hjälplöshet,
upplevelser av socialt utanförskap och ett större behov av att förlita sig på andra. Upplevelser av
stress och oförmåga sattes ofta i direkt samband med inlärningssvårigheterna. Däremot fanns det
ingen tendens till att uppleva sig som misslyckad eller som en förlorare. Tvärtom hade man lärt sig
att leva med sitt funktionshinder och gav snarare uttryck för en positiv och hoppfull inställning till
livet. De hade lärt sig att kämpa och att ta ansvar för sitt liv.
Kanske ska man – liksom Hellendoorn och Ruijssenaars – vara något försiktig med att se dessa svar
som oproblematiska. Andra svar ger nämligen vid handen att det kan vara lämpligt med en
problematisering. Under skoltiden såg situationen för personerna i undersökningsgruppen nämligen
väsentligt annorlunda ut. Svaren visar att den avgjort starkaste stödjande faktorn var föräldrarna.
Utan föräldrarnas stöd hade skolan av allt att döma inte fungerat. Därtill uppfattades relationen till
föräldrarna – även för de nu vuxna informanterna – som väsentlig för att känna sig trygg och i
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mental balans. Vilken grad av självständighet och personligt ansvarstagande som egentligen
föreligger är inte givet.
En annan intressant detalj i Hellendoorn och Ruijssenaars (2000) redovisning gäller skolans och
lärarnas roll. Trots att stödet från hem och familj tycks ha en avgörande effekt på de resultat och
den utveckling som eleven genomgår under sin skoltid, är skolans betydelse ändå central. Man
måste i detta sammanhang fråga sig varför lärares och mentorers professionella agerande inte har
den avgörande roll som man borde kunna förvänta. Uppenbart är i dagsläget att lärare – klasslärare
såväl som specialpedagoger – måste utveckla större förståelse för elevers individuella behov så att
de på ett tydligare och mera konstruktivt sätt kan stödja och befrämja sina elevers utveckling. En
väg framåt kan enligt Hellendoorn och Ruijssenaars vara att utveckla kommunikation och
samarbete mellan hem och skola. Inte minst gäller detta identifikationen av elevers individuella
behov. Här finns alltför ofta en bristande samsyn som i sin tur helt onödigtvis fördröjer
meningsfulla insatser.
En ytterligare forskare som studerat sambanden mellan inlärningssvårigheter och socialt liv är
Wong. Wong (2003) noterar inte bara ett signifikant samband mellan elevers inlärningssvårigheter
och familjens socio-ekonomiska standard, utan också att elever med inlärningssvårigheter upplever
ett mycket påtagligt socialt utanförskap. Aktuell forskning tyder på att upplevelser av social
marginalisering får starkt negativa konsekvenser för dessa ungdomars självförståelse och
självförtroende. Inlärningssvårigheter är således en riskfaktor som måste ses och förstås i ett
betydligt bredare samhälleligt perspektiv. Det är med andra ord inte ensidigt en fråga om individer,
utan om mera övergripande samhälleliga villkor.
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3 Empirisk del
Kvale (1997) tillskriver intervjuforskningen en central roll inom samhällsvetenskaperna. Att bruket
kvalitativa intervjuer nu ökat på bred front inom samhällsvetenskaperna innebär emellertid att såväl
systematiken som metodutvecklingen tagit fart. Samtal – i form av kvalitativa intervjuer – har
emellertid inte använts i större utsträckning förrän på senare år. Drivkraften i denna utveckling har
av allt att döma varit de perspektivförändringar som gjort att både forskningen och det filosofiska
tänkandet allt mer har riktat sitt intresse ”mot vardagsvärlden och dess vardagsspråk, mot meningen
och förhållanden mellan människor” (s 15).
Avsikten att komma nära den vardag våra informanter upplever har varit en av grundtankarna i den
föreliggande undersökningen. För att få en förståelse för hur elever upplever lärandets positiva sidor
trots läs- och skrivsvårigheter ville vi undersöka vad som gör positiv skillnad i undervisningen. För
att ta del av elevernas upplevelse valde vi en kvalitativ metod. Vi intervjuade ungdomar som gick i
gymnasiet eller som precis hade avslutat sina studier (Bilaga B).

3.1 Metodöverväganden
Den första fråga vi ställde oss vid valet av metod gällde huruvida vi skulle använda oss av
kvantitativ eller kvalitativ metod. Ett försök att karaktärisera de skilda metoderna måste göras
utifrån vad man avser för sorts resultat. Grovt sett kan man säga att kvantitativa undersökningar ger
breda perspektiv som fokuserar det genomsnittliga och det gemensamma, medan kvalitativa
undersökningar går på djupet för att upptäcka det specifika eller partikulära. Medan kvantitativa
metoder redan från början förutsätter att man vet ”vilka detaljer som ska undersökas”, är kvalitativa
metoder lättare att anpassa till faktiska villkor. Samtidigt innebär detta att resultaten av kvalitativa
studier har en lägre grad av förutsägbarhet – något som kan ge hela undersökningen en delvis annan
karaktär än den forskaren från början avsett (Lagerholm, 2005).
Denscombe (2000) redogör för skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier.
Kvalitativ forskning bygger på ett synsätt, där sakerna ses i sitt sammanhang. De har en öppen
forskningsdesign, vilket betyder att under den tid som forskningsprocessen pågår framträder också
teorierna och metoderna. Teorierna kan då prövas eller vidareutvecklas. I en kvalitativ
undersökning omvandlas inspelat tal till utskrifter för vidare analys och tolkning. Av detta följer att
läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om resultaten och därtill kunna bedöma om
forskarens tolkning är rimlig och rättvisande.
Vårt val av metod har skett mot bakgrund av den aktuella diskussionen rörande kvalitativ forskning.
I påtaglig grad kännetecknas vår tids samhällsvetenskapliga forskning av relativ småskalighet. Med
stor sannolikhet kan vi förvänta att det småskaliga forskningsprojektet kommer att utgöra en
naturlig del i den specialpedagogiska yrkesverksamheten. Att professionellt arbeta med småskaliga
forskningsprojekt innebär att vid återkommande tillfällen överväga lämpliga tillvägagångssätt för
att söka svar på en viss fråga eller ta fram relevanta uppgifter för diskussion och beslutsfattande.
Kvalitativa studier är ofta småskaliga, men så kan också en ensam intervju ge djupgående insikter i
det undersökta ämnet. Med ett större antal informanter kan man på vissa villkor göra antaganden
om högre sannolikhet eller eventuella möjligheter till generalisering. Vårt syfte har varit att försöka
nå en djupare förståelse av vad det är som gör positiv skillnad för elevers utveckling i skolan. Detta
påverkade valet av metod. Endast med hjälp av en kvalitativ metod skulle vi kunna få fram svar
som gav den önskade inblicken. En förutsättning var dock att våra frågor lämnade ett visst
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friutrymme för informanterna – så att deras personliga upplevelser och erfarenheter verkligen fick
komma till uttryck. Detta var skälet till att vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer.
Också Kvale (1997) diskuterar syftet med kvalitativa forskningsintervjuer. Han lägger särskild
tonvikt på förståelseaspekten. Med hjälp av kvalitativa intervjuer eftersträvar forskaren att bättre
förstå verkligheten utifrån ”den intervjuades eget perspektiv” (s 32). Vid genomförandet av
kvalitativa intervjuer finns vanligen en av forskaren på förhand utarbetad intervjuguide. Denna
används för att i intervjun rikta uppmärksamheten mot vissa områden eller teman, men också för att
fokusera vissa valda frågor eller problemställningar. De flesta kvalitativa intervjuer får därmed
karaktären av ett fördjupat samtal mellan forskaren och informanten.
När det gäller den kvalitativa intervjuns förståelseform, påtalar Kvale (1997) ett antal framträdande
aspekter. Utifrån syftet att genom kvalitativa forskningsintervjuer ”erhålla beskrivningar av den
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”, framstår några aspekter
som angelägna att föra ett vidare resonemang ikring (s 35).
Att den kvalitativa forskningsintervjun används för att få nyanserade beskrivningar, betyder att vi
fäst uppmärksamhet på tydligheten och precisionen i informanternas återgivningar av upplevelser
och erfarenheter. Det noggrant beskrivande – de fylliga deskriptiva inslagen – har sedan sorterats
upp i centrala teman för analys och tolkning. I samband med intervjuerna var det således av stor
betydelse dels att samla in så rika och fullödiga beskrivningar som möjligt, dels att beskrivningarna
uppvisade en hög grad av relevans i förhållande till de frågor vi sökte svar på.
Då den kvalitativa forskningsintervjun är starkt kopplad till en konsensus (mellan forskare och
informant) rörande ämne, har vi sett det som angeläget att vara tydliga i våra frågor. Vi har också
försökt att ge alla informanter en klar och rättvisande bild av ämnet – det vill säga vad det är vi
önskat undersöka för bättre förståelse. Kvale (1997) betonar det mellanmänskliga samspelet i
intervjuforskningen. Det är genom mellanmänsklig interaktion – i form av ett löpande
meningsutbyte utifrån personliga ställningstaganden – som vi får insikt och förståelse. Kvale
skriver:
I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap: det rör sig bokstavligen om ett samspel, om ett
utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Det ömsesidiga
beroendet mellan den mänskliga interaktionen och produktionen av kunskap är ett huvudtema […] (Kvale, 1997,
s 21)

Det primära syftet med våra intervjuer har varit att söka en djupare förståelse av vad elever i behov
av särskilt stöd upplever som positivt i olika pedagogiska situationer. Därmed har det också varit
avgörande att deras upplevelser bildat grunden för det fortsatta analysarbetet. Hur vi samlat in detta
underlag för fortsatt analys och bearbetning, har alltså haft central betydelse för våra resultat.
För att komma nära informanternas upplevelser arbetade vi med kvalitativa forskningsintervjuer,
med på förhand beräknade angreppsvinklar och tillämpande av en medveten och reglerad
frågeteknik. Vi höll oss så långt möjligt till den beskrivning Kvale ger:
Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller
ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa
teman och som kan omfatta förslag till frågor. (Kvale, 1997, s 32)

I samband med valet av kvalitativ metod ställdes vi inför en viktig fråga. Frågan gällde vilka
standardregler – eller konventionella principer – vi skulle utgå från i metodiskt hänseende. Då
utbudet av standardiserade regler och mönster för intervjuer är begränsat, samtidigt som vi ville
behålla möjligheten att i någon mån kunna anpassa intervjun utifrån de faktiska omständigheterna
vid genomförandet, valde vi att arbeta med en semistrukturerad form. I vårt fall fanns förslag till
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alla huvudfrågor i intervjuguiden, medan ett begränsat antal uppföljande eller kompletterande frågor
vid behov ställdes under pågående intervju. Framträdande i samband med intervjuernas
genomförande var känslan av att kunskap formades och framträdde i en levande och dynamisk
process, där det endast i undantagsfall var möjligt att förutsäga det enskilda samtalets närmaste
utveckling.
Bell (2000) skriver att forskare som har ett kvalitativt perspektiv är intresserade att ta reda på hur
människor upplever sin värld och deras mål är att komma till insikt. Detta fann vi överensstämde
med våra idéer om vad vi ville ta reda på angående gymnasieelevers tankar om vilka faktorer som
har bidragit till framgång. Bell redogör också för narrativa undersökningar, det vill säga när för
forskaren informanterna berättar sin historia eller livsberättelse. Vi övervägde om vi skulle använda
oss av denna metod, men fann att den tid vi hade till förfogande inte skulle medge ett professionellt
genomförande.
Rossman och Rallis (2003) lyfter fram några centrala teman i den kvalitativa forskningen. Till dessa
hör att kvalitativa studier företas i avsikt att generera kunskaper där forskaren är den som
kontinuerligt lär genom att löpande fatta olika beslut i forskningsprocessen. Vidare betonas
forskningen som en process – en process full av utmaningar, problem och möjligheter. Något vi
särskilt uppmärksammat och tagit fasta på gäller målet med kvalitativa studier: att förbättra eller
utveckla vissa specifika sociala omständigheter. Översatt till den egna arbetssituationen skulle detta
bli att skapa bättre lärandemiljö för våra elever.
Ett dilemma nära förbundet med den kvalitativa forskningsintervjun gäller möjligheterna att i
fördjupad mening förstå vad den intervjuade säger – eller avser att säga. Kvale (1997) menar att
”[d]en kvalitativa forskningsintervjun söker beskriva och förstå meningen hos centrala teman i den
intervjuades livsvärld” (s 34). Att verkligen göra just detta är, trots lyhördhet och noggrann
registrering av svaren, inte lätt. I de fall där vi under pågående intervju känt osäkerhet inför svarens
mening, har vi dock ställt följdfrågor eller önskat förtydliganden.
Denscombe (2002) noterar att forskaren måste fatta ett antal strategiska beslut som bygger på
antaganden om det som ska undersökas. På varje sådant beslut följer att det blir nödvändigt att ta
ställning till vilka för- respektive nackdelar beslutet för med sig. Principiellt gäller att varje beslut är
ett medvetet och förnuftsbaserat ställningstagande i avsikt att få ett så rättvisande forskningsresultat
som möjligt. Kvale (1997) ger ett modellexempel för den kvalitativa intervjusituationen. Av
exemplet framgår att forskaren visserligen sätter fart på samtalet och pekar ut riktningen – men att
informanten svarar helt utifrån egna förutsättningar och villkor. Vilken erfarenhet, och vilka sidor
av densamma, som lyfts fram är alltså upp till informanten att avgöra.
Kvale (1997) anger olika filosofiska strömningar som är centrala inom den kvalitativa
forskningsintervjun. Till dessa hör fenomenologin och hermeneutiken. Hermeneutiken utgör en
teoretiskt viktig förankringspunkt för vår undersökning. En av den moderna hermeneutikens
grundsatser är att den enskilda individen – subjektet – aldrig förnimmer verkligheten sådan den
verkligen är, utan endast indirekt. Man kan här tala om att subjektet utgör sitt eget filter mot
verkligheten. Alla förnimmelser identifieras och bestäms mot bakgrund av den historiska period,
den sociala omgivning och den språkliga kontext där personen lever och verkar. Vid tillämpning av
ett hermeneutiskt perspektiv fokuserar man på tolkningen av en viss mening och de frågor som i
detta syfte ställs till en text. Tolkningen sker i en hermeneutisk cirkel där förståelsen följer av ett
samspel mellan textens delar och dess helhet i en närmast ändlös process av meningsskapande.
Forskarens förkunskaper får härvid stor betydelse.
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Vid tillämpande av ett fenomenologiskt perspektiv fästs uppmärksamheten i stället på elevens
livsvärld. Forskaren eftersträvar noggranna och rättvisande beskrivningar och söker bestående
väsensmeningar i berättelserna. Egna förkunskaper underordnas beskrivningen av elevens
upplevelser. Med hänsyn till våra ambitioner att nå fram till giltiga och rättvisande bilder av de
intervjuade elevernas livsvärldar, ser vi det emellertid som mest lämpligt att välja ett hermeneutiskt
perspektiv vid tolkningen av intervjusvaren. Forskningsprocessen får emellertid inte stanna vid
insamlandet av berättelser uppbyggda på personliga erfarenheter och upplevelser. I
forskningsarbetet ligger också att skriva ut intervjuerna för att därmed skapa ett underlag för
tolkning av ”de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s 35).
Den uppfattning Fog (1994) har om forskningsprocessen skiljer sig inte radikalt från till exempel
Kvale, men lägger särskild betoning på lite andra saker. Fog går nämligen ett steg längre i
diskussionen rörande forskaren och dennes roll vid kvalitativa intervjuer. Forskarens bakgrund,
värderingar, identitet och övertygelse har betydelse för karaktären i de data som samlas in liksom
vid tolkningen av dessa. Fog talar om den kvalitativa forskningsintervjuns möjlighet att fånga
subjektets perspektiv på världen varvid dennes kognitiva och känslomässiga förhållande till
omvärlden gör samtalet till ett bra redskap till att avslöja dess betydelser. Fog betonar vikten att i en
intervjusituation hela tiden reflektera över sina känslor och sitt förhållningssätt till det valda ämnet.
Reflektionen – om man väljer kvalitativ forskningsintervju – blir en reflektion i dubbel bemärkelse.
Samtidigt som forskaren analyserar och reflekterar över resultatet av studien så funderar forskaren
över sitt eget förhållningssätt.
Fog menar att valet av kvalitativ metod måste vara resultatet av att forskaren noga tänkt igenom sitt
syfte och sina motiv för undersökningen. Metoden bör väljas mot bakgrund av att den – framför
andra alternativa metoder – bäst lämpar sig för att undersöka det avsedda. Det är också av betydelse
att intervjupersonerna (informanterna) väljs utifrån lämpliga kriterier. Om så inte sker faller givetvis
alla möjligheter att diskutera resultaten utifrån eventuell representativitet och generaliserbarhet.
Liksom ett flertal andra forskare uppfattar Fog den kvalitativa forskningsintervjun som en
interpersonell process – ett mellanmänskligt samspel för att skapa gemensamma innebörder och
mening. Något som särskilt betonas av Fog är emellertid de psykologiska parallellprocesser som är
kopplade till den kvalitativa forskningens undersökningsvillkor. Fogs uppfattning är att dessa
processer avgör kvaliteten på själva forskningen. Det finns för övrigt inget som säger att en forskare
skulle vara skicklig på att genomföra intervjuer, för att denne exempelvis är en skicklig analytiker.
Självrannsakan och självkännedom har, enligt Fog (1994), en central funktion att spela i all
forskning, inte minst för att förstå i vilken grad och på vilket sätt forskaren påverkar sitt material
och resultat. Endast genom att för sig själv medvetandegöra till exempel fördomar, engagemang,
värderingar och stämningslägen, kan man lära sig att på ett insiktsfullt sätt kompensera för dem.
Detta är grunden för ett professionellt förhållningssätt i forskningen. När man på det sätt vi gjort
genomfört en studie i en mindre grupp kan deltagarna sannolikt hjälpa varandra i arbetet med att
utveckla ett sådant förhållningssätt.
Ett problem som ofta uppmärksammats i anslutning till den kvalitativa intervjuns genomförande är
den professionella hanteringen av närhet och distans till informanten och dennes produktion av
svar. I Andersson och Persson (1999) behandlas denna problematik. Begreppen närhet och distans
används med olika syftning i den vetenskapliga debatten. Den för oss kanske mest angelägna
aspekten handlar om karaktären hos relationen mellan forskare och informant. En relation som
präglas av närhet präglas troligtvis också av förtrolighet, omtanke och värme. Detta är
kännetecknande i relationer där aktörerna möts som subjekt. I en mera distanserad relation rör vi oss
från det personliga och partikulära i riktning mot det objektiva, neutrala och generaliserade.
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I beaktande av vårt syfte med denna studie kunde det vara av betydelse att försöka skapa en närhet
till våra informanter. I annat fall riskerade vi att gå miste om åtskilliga kvalitéer i de svar och
berättelser vi får fram. Något vi dock bör vara medvetna om är ”den ömsesidiga
manipulationsrisken” under intervjuernas genomförande (Andersson & Persson, 1999, s 195).

3.2 Sökvägar för litteratur
Sökandet efter relevant litteratur började redan i samband med våra intervjuer av specialpedagog
Elisabeth Klevborn och psykolog/forskare Gunnel Ingesson. Vid dessa samtal berördes
framträdande teorier och intressanta resultat i den aktuella forskningen. Vi ställde flera direkta
frågor om var det stod att läsa om framgångsfaktorer för elever i behov av särskilt stöd. Vi fick
också åtskilliga tips på relevant vetenskaplig litteratur.
För att genomföra våra kvalitativa intervjuer tog vi – som tidigare meddelats – kontakt med en
specialpedagog på en gymnasieskola i södra Sverige. Även i denna kontakt har vi frågat om hon
kände till någon litteratur som kunde vara aktuell för vår undersökning. Vår förfrågan ledde till att
vi rekommenderades ytterligare litteratur inom ämnesområdet.
Nästa steg i arbetet blev att gå vidare med en informationssökning på Internet för att finna aktuellt
och relevant material. För detta ändamål använde vi oss av bland annat sökmotorerna Google och
Google Scholar. De sökord som användes var ”framgångsfaktorer”, ”gymnasieelever”,
”lässvårigheter” och ”läs*”. Resultatet var nedslående. Vi fann att fältet var i princip tomt på
material lämpligt för vårt syfte. Vi sökte därför på bibliotekens sökportal Libris – även denna gång
med hjälp av sökorden ovan. Även denna gång visade sig resultatet negativt. Vi besökte i detta läge
ett antal lokala kommunbibliotek i jakten efter lämplig litteratur. Digitalt kontrollerade vi om det
fanns några examensuppsatser eller avhandlingar vid olika universitet och högskolor som
behandlade vårt ämnesval.
För att tränga djupare inom området tog vi kontakt med personalen på biblioteket på Högskolan i
Kristianstad. I våra sökningar använde vi oss av ERIC och ibland av Libris. Vi började med att
använda ”elever särskilda behov” i ERIC och fick 360 träffar. Vi gick vidare med orden ”elever
särskilda gymnasiet” och fick 18 träffar. Vi fann att dessa träffar inte hjälpte oss att komma vidare.
Vi sökte därefter på ”skolframgång och gymna*” vilket gav 9 träffar. Sökorden ”elevers upplevelse
och gymna*” användes också utan resultat samt elevattityder. På Libris använde vi dessa sökorden
under pedagogik och psykologi. Vi fann på detta sätt några rapporter som tangerade vårt ämnesval
samt några rapporter från Skolverket.
Efter hand som olika teman växte fram mot bakgrund av resultaten, sökte vi litteraturen alltmer i
enlighet med dessa. En stor del av den litteratur vi funnit hänför sig psykologin. Detta har
naturligtvis påverkat framställningen. Under hela arbetsprocessen har vi av vår handledare Lisbeth
Ohlsson fått tips och rekommendationer på relevant litteratur inom forskningsområdet.
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3.3 Metodbeskrivning
I denna undersökning har vi eftersträvat större insikt i vilka pedagogiska förutsättningar och
omständigheter som utifrån elevers upplevelser och erfarenheter kan identifieras som
framgångsfaktorer. Under dessa omständigheter utgör den kontextredovisande ”fylligheten” i
elevernas berättelser den bakgrund mot vilken vi kan tolka enskilda utsagor. Vi valde att använda
oss av en kvalitativ metod eftersom vi ville ta del av elevernas berättelser om positiva upplevelser i
samband med studierna. Med hjälp av elevernas berättelser ville vi få en djupare förståelse för vad
det är som gör positiv skillnad för elevers utveckling i skolan.
Imsen (2006) diskuterar fenomenologins vetenskapliga status. Efter att ha konstaterat
fenomenologins osäkra vetenskapliga status, fäster hon uppmärksamheten på den inneboende
konflikten mellan att försöka ”förstå en människas subjektiva värld så som hon själv upplever den”,
och omöjligheten att som utomstående kunna göra just detta. Icke desto mindre – konstaterar Imsen
– försöker ett stort antal pedagoger varje dag att ”föreställa sig saker och ting ur elevernas synvinkel
och inte bara ta fasta på yttre beteenden” (s 41). Undersökningen har anknytningspunkter till
fenomenologin i så mening att vi försökt att fokusera vad saker är – och betyder – för ett antal
informanter. Med detta riktar vi oss alltså mot subjekten och deras upplevelser av olika saker, aldrig
direkt mot tingen i sig själva.
Det faktum att vi aldrig kan få tillgång till sakerna i sig själv, ställer krav på valet av strategi för att
tolka och tillgodogöra sig kommunikativa signaler. Som drivande kraft i hermeneutiken finns en
önskan till förståelse och begriplighet (begripliggörande) genom att försöka överbrygga historiska,
sociala och språkliga hinder. Allt som kommuniceras eller förmedlas måste sättas in i sitt
sammanhang som ger möjlighet till djupare förståelse (Bengtsson, 1999 ).
May (2001) beskriver den semistrukturerade intervjun som en mellanform mellan den fokuserade
och den strukturerade intervjun. Frågorna brukar vara specificerade men intervjuaren har större
frihet att fördjupa svaren genom att försöka förtydliga och utveckla dem. I denna form av intervju
har de tillfrågade större möjligheter att besvara frågorna i egna termer samtidigt som den är mer
strukturerad än den fokuserade intervjun. Det är också viktigt att intervjuaren förutom att han/hon är
medveten om innehållet också kan registrera intervjuns karaktärer och på vilket sätt frågorna ställs.
För vår studie, där vi ville skaffa oss en djupare förståelse av gymnasieelevernas tankar om
framgång, menade vi att den semistrukturerade intervjun uppfyllde vårt syfte.
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer med elever i behov av särskilt stöd/elever
som har läs- och skrivsvårigheter på en gymnasieskola. Att använda semistrukturerade intervjuer
gav oss en möjlighet att följa informanternas berättelser och att ställa ytterligare kompletterande
frågor (Denscombe, 2000; Bell, 2000).
Kvale (1997) beskriver intervjuforskningens sju stadier. Kvale uppmärksammar i första hand vad
forskaren bör vara uppmärksam på i samband med intervjusituationer och efterföljande
bearbetningar av insamlade resultat. På följande sätt åskådliggörs de olika stegen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tematisering – som innebär att ämnet och undersökningens syfte formuleras
planering – där olika stadier i undersökningen utformas med hänsyn till vilken typ av uppgifter och
informationer man söker
intervju – då de planerade intervjuerna genomförs enligt intervjuguiden
utskrift av intervjuerna – vilket förbereder materialet för analys
analys – tillämpning av vald analysmetod på det insamlade och utskrivna materialet
verifiering – varvid man fastställer resultatens trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet
rapportering av undersökningsresultatet beaktande de forskningsetiska principerna (Kvale, 1997, s 85).
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Vårt arbete har följt ovanstående upplägg. I det första steget definierades problemområdet, varefter
syftet med studien formulerades. Den övergripande frågeställningen gällde i vilka situationer elever
som har läs- och skrivsvårigheter upplever att de lyckas – det vill säga når framgång eller gör
framsteg – i skolarbetet.
Nästa steg var att planera studien i dess detaljer. Vi diskuterade bakgrund, syfte och olika teoretiska
perspektivval. Vi valde att fokusera elevernas upplevelser av framgång i skolans lärande. I
nästföljande steg skedde utformningen av intervjuguiden där vi formulerade frågorna på ett sådant
sätt att svaren skulle motsvara informanternas upplevelser av vad det som gör positiva skillnader i
skolarbetet. Intervjuerna genomfördes med intervjuguiden som underlag.
Informanterna har kunnat påverka ordningsföljden av frågorna samt val av betoningar och
delaspekter. Vid transkriberingen har vi förberett intervjumaterialet för analys. Alla svar vi erhållit i
samband med intervjuerna har skrivits ut som text – i meningen ord på papper. I arbetet med att
analysera och tolka de svar vi samlat in har vi alltså utgått från det skrivna ordet. Ansatsen är alltså
tydligt hermeneutisk. Vi har försökt att utifrån hermeneutiska principer hitta ”en giltig och
gemensam förståelse” av meningen i de svar våra informanter gett (Kvale, 1997, s 49).
I det hermeneutiska analys- och tolkningsarbetet sker en löpande växling mellan delarna och
helheten. Vi valde inledningsvis att närläsa texterna i två separata omgångar för att skaffa oss en
allmän inblick och övergripande förståelse. I nästa steg sorterade vi uppgifter och svar mot de
centrala teman som framträtt gemensamt i framställningarna. Dessa teman kontrollerades därefter
mot uppsatsens teori- och litteraturavsnitt, vilket resulterade i ett antal kompletteringar av
detsamma. En annan intressant aspekt var att vi – i olika sammanhang – fick tillfälle att pröva
enskilda mindre tolkningar mot den övergripande helheten i respektive informants svar. Vi kunde
göra en bedömning av om svaren bildade ”rimliga mönster” och kunde sägas ingå som delar i ett
sammanhängande system. Redovisningen av resultatet – såsom den ser ut i resultatredovisningen –
skedde i enlighet med etablerade teman. Efter kontroll i aktuell litteratur rörande fältets
forskningsmetodik (Fog, 1994), samt efter samråd med handledare, valde vi att löpande väva in
analyser och ansatser till tolkning i resultatredovisningen. Av detta förfarande kunde vi också se på
vilket sätt och i vilken grad informanternas enskilda svar samspelade eller kontrasterade mot
varandra.
I detta sammanhang bör dock uppmärksammas att intervjutexter utgör ett särfall inom den
hermeneutiska forskningen. Intervjutexter uppkommer nämligen – till skillnad från flertalet andra
texter – under sådana omständigheter där intervjuarna själva bidrar till textens skapande. Forskarens
egen roll för hur texten påverkas under sin tillblivelse bör därmed inte underskattas. Analysen av
intervjuutskrifterna har gjorts i enlighet med undersökningens syfte.
Intervjumaterialet har fått styra valet av analysmetod. Under analysen har frågor om reliabilitet och
validitet beaktats. I utformandet av undersökningen har vi följt de forskningsetiska principerna.
Avslutningsvis ska kanske nämnas att Trost (2005) har riktat viss kritik mot Kvales ovan beskrivna
arbetsförlopp. Trost konstaterar att intervjuundersökningens sju stadier inte följer ett linjärt förlopp.
I verkligheten kommer gränserna mellan dessa steg att suddas ut och gå in i varandra. Dessa sju
steg kan inte ses som separerade från varandra utan uppräkningen är ”en stor förenkling av
verkligheten” (s 29).
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3.4 Trovärdighet och tillförlitlighet
Redan innan själva fältarbetet (i undersökningen) tog vid, försökte vi göra oss en uppfattning om
vilka typer av resultat som kunde bli aktuella. För att i möjlig mån säkerställa resultatens
trovärdighet och giltighet, är det värdefullt att operationalisera framställningens centrala begrepp.
Att operationalisera sina begrepp innebär att man försöker avgränsa och bestämma dem på ett
sådant sätt att man verkligen vet vad man undersöker. Följande frågor kan i detta sammanhang vara
behjälpliga:
•

Hur gör vi för att vara säkra på att vi verkligen upptäcker och identifierar det vi är ute efter
att undersöka?

•

Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att vi ska vara rimligt säkra på att det vi identifierar
eller upptäcker verkligen är det vi letar efter?

Om operationaliseringens första steg vanligen består i att man teoretiskt definierar undersökningens
centrala begrepp, så är nästa steg att visa hur begreppen ”tar sig uttryck” i det valda
undersökningsmaterialet (Lagerholm, 2005, s 27). Först när man förmår visa detta på ett
övertygande sätt kan man räkna med att vinna kritiska granskares acceptans för de resultat som ska
ligga till grund för slutsatserna.
I dylika sammanhang talar man ofta om undersökningens validitet respektive reliabilitet. Medan det
förstnämnda begreppet hänger ihop med om man undersöker det man säger sig undersöka, så har
det andra begreppet att göra med om undersökningens metod är tillförlitlig. May (2001) menar att
forskningen kan ses som valid när slutsatserna är att beteckna som sanna. Med reliabilitet avses en
situation där resultaten är möjliga att upprepa. Reliabilitet och validitet är emellertid inte bara något
som gäller resultaten i sig. Dessa krav kan – och bör – också ställas både på såväl forskningens
design och på valda mättekniker. Beträffande forskningens design kan vi granska slutsatserna och
därvid ställa oss frågan om de är sanna eller falska. När det gäller utnyttjade mättekniker är det en
fråga om att vi granskar gjorda observationer – sådana de framträder i observationsprotokollen –
och frågar om de är rättvisande, exakta och möjliga att upprepa.
Som framgår är validitet och reliabilitet något som en forskare eller forskargrupp måste beakta i
hela den vetenskapliga arbetsprocessen – både med avseende på när undersökningen utformas
(designas) och hur den därefter genomförs. Eftersom vi valt att göra en kvalitativ undersökning kan
det vara intressant att gå något djupare in på frågan om validitet och reliabilitet i samband med
intervjuer och intervjuundersökningar.
Beträffande validering ställs forskaren (eller forskargruppen) också inför en problematik som
relaterar till aktuell kunskapsteori och debatten om vad validitet egentligen är – i olika sammanhang
och sett ur olika perspektiv. En grundläggande svårighet inom den kvalitativa forskningen är förstås
att på ett systematiskt och tillförlitligt sätt ”mäta” det man undersöker på motsvarande sätt som sker
inom naturvetenskapen. Men kanske är frågan delvis felaktigt ställd. I den kvalitativa forskningen
handlar det snarare om att med precision formulera de kriterier som gör det möjligt att avgöra i
vilken mån iakttagelser och resultat speglar det vi avser (Kvale, 1997).
Även kvaliteten i de frågor vi använt oss av kan bedömas med avseende på både validitet och
reliabilitet. Kylén (2004) ger en mycket enkel förklaring till det förstnämnda begreppet. Validiteten
är ett mått på hur användbara de uppgifter vi samlar in är, för att lösa det problem vi formulerat. Av
denna definition följer att vi dels måste samla in uppgifter som verkligen har relevans för vår
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undersökning, dels att vi inte hemfaller åt att ta med sådana data som skapar ett oklart fokus, eller
helt enkelt begränsar sikten.
Det finns flera sätt att kontrollera resultatens validitet Ett sätt är att pröva undersökningens
genomförda moment mot ett antal frågor. Till dessa frågor hör:
•
•
•
•

•
•

•

Gör slutsatserna rättvisa åt komplexiteten i det undersökta fenomenet och undviker alltför stora förenklingar,
samtidigt som de uttrycker en inre följdriktighet?
Har forskarens jag erkänts som en influens i forskningen, men inte som en anledning till snedvriden eller
ensidig rapportering? Detta är en svår men nödvändig balansgång vid denna typ av forskning.
Har undersökningsenheterna valts ut på rimliga och tydligt redovisade grunder när det gäller forskningssyftet?
Har eventuella alternativa förklaringar undersökts? Forskaren måste visa att han eller hon inte har fallit för
första bästa fungerande förklaring – visa att han eller hon har kontrollerat konkurrerande teorier och undersökt
om det finns dolda problem i den föreslagna förklaringen.
Har resultaten "triangulerats" med andra källor som ett sätt att säkerställa validiteten?
Har informanterna fått möjlighet att ta del av resultaten och ge sina synpunkter på den föreslagna förklaringen?
Vanligtvis kan man förvänta sig att informanterna identifierar sig med forskningsredogörelsen och att de
upplever att den överensstämmer med deras känslor och hållningar.
I vilken utsträckning överensstämmer resultaten och slutsatserna med existerande kunskaper inom området, och
i hur hög grad går de att överföra till andra jämförbara situationer? (Extern validitet.) (Denscombe, 2000, s 251)

Denscombe (2000) framhåller ”möjligheten att bekräfta resultat” genom att försöka ”se saker ur
olika perspektiv” – det vi känner som triangulering (eller metodtriangulering). Att ”innebörden i
data i viss mån överensstämmer” mellan olika metoder ger resultaten större trovärdighet (s 103). En
annan sak som Denscombe framhåller är att så långt möjligt låta informanterna ta del av och
bekräfta sina svar. Att så sker, innebär att missuppfattningar eller oklarheter kan redas ut liksom att
informanten verkligen avsåg och kan stå för det som har sagts.
Som en säkerhet i vårt eget intervjuarbete har vi valt att vara med alla tre vid genomförandet av
intervjuerna. Härigenom skapar vi förutsättningar för en kritisk diskussion inom gruppen rörande
hur intervjuerna har genomförts. Detta torde vara ett lämpligt sätt att höja resultatens reliabilitet.
Alla informanterna avböjde att se utskrifterna av intervjuerna.
Validitet och reliabilitet behandlas också av Kvale (1997). I likhet med May (2001) betonar han
nödvändigheten av reliabilitet och validitet genom hela forskningsprocessen. De svar man samlar in
i intervjuundersökningar ska så långt möjligt vara rättvisande. Mera övergripande kan man kanske
säga att grundläggande reliabilitet i en intervju uppnås när informanten svarar utan att styras eller
påverkas av forskaren.
Med avseende på reliabilitet är det viktigt att insamlade data haft en hög grad av stabilitet och
sanningshalt. Data måste vara pålitliga, i så mening att de överensstämmer med den verklighet som
informanterna menar sig uppleva samtidigt som vårt sätt att samla in och hantera dessa data inte får
förvränga dem. Kvale (1997) påtalar i detta sammanhang faran av att styra informanternas svar och
risken att övertolka – eller läsa in helt andra innebörder än de av informanterna avsedda i deras svar.
Hur man hanterar svaren i ett intervjumaterial diskuteras bland annat av Denscombe (2000). Enligt
Denscombe måste forskaren – sedan ett intervjumaterial samlats in – ställa sig ett antal frågor som
ger en uppfattning om de insamlade svarens användbarhet i den föreliggande undersökningen. Den
kanske mest centrala frågan i detta sammanhang rör problematiken kring sanningshalten i
informanternas svar. Att vi valt att banda alla intervjuer är i sig ingen garanti för att de svar vi fått
verkligen är samstämmiga med vad våra informanter innerst inne tycker, eller tyckte. Att vi i
intervjuerna valt att inrikta oss på informanternas erfarenheter, känslor och upplevelser komplicerar
sannolikt möjligheterna att säkerställa svarens sanningshalt. Vårt intryck, dels mot bakgrund av
intervjusituationerna, dels mot bakgrund av våra inspelningar, är dock att vi i hög grad lyckades
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skapa en förtroendefull och öppen relation till var och en av våra informanter. Den direkta
kontakten vid intervjutillfället möjliggjorde dessutom följdfrågor eller önskemål om förtydliganden.
Alla intervjuer skrevs ut samma dag som de genomfördes, varefter de genomgick ytterligare en
granskning för kontroll och eventuella kompletteringar. Därefter närlästes utskrifterna kritiskt,
bland annat för att bedöma rimligheten i de uppgifter och uttalanden som informanterna gett oss.
Våra synpunkter och reflektioner från närläsningarna diskuterades gemensamt i gruppen. På vissa
punkter – där vi reagerat kritiskt eller upplevt svaren som svårbestämda eller oklara – har vi att
redovisa och följa upp dessa resonemang i diskussionen.
En viktig sak är också att beakta hur de insamlade svaren kategoriseras i resultatredovisningen. Inte
så sällan kan olika kategoriseringsprinciper – och därmed skilda typer av sammanställningar – ge
helt olika bilder av resultatet.
Beträffande intervjuutdragen i forskningsrapporten har vi valt att följa de principer som Denscombe
(2000) lyfter fram som särskilt betydelsefulla. Vi har medvetet försökt att i rapporten
kontextualisera informanternas svar (i citat) på ett så långt möjligt rättvisande sätt. Ett problem i
sammanhanget har gällt hur vi skulle balansera de olika informanternas svar. Efter att först ha tänkt
kring möjligheten att kvotera antalet citat, valde vi i stället att redovisa informanternas svar utifrån
svarens relevans i förhållande till det aktuella temat. Antalet svarsrepliker, liksom utförligheten i
informanternas enskilda uttalanden kan således variera ganska påtagligt genom
resultatredovisningen. Alla citat återges ordagrant. I de fall där citaten skulle kunna röja
informantens identitet, har vi av etiska skäl valt att återge informationen på ett indirekt och mera
allmängiltigt sätt.
För att garantera informanternas anonymitet, har vi valt att ge dem beteckningar där F står för
flicka, P står för pojke, varefter följer en siffra som motsvarar informantens placering i
intervjuföljden för flickorna respektive pojkarna.

3.5 Urval
För att få kontakt med lämpliga informanter valde vi att kontakta en specialpedagog på en
sydsvensk gymnasieskola. Ett möte avtalades varvid vi presenterade undersökningens syfte och
övergripande frågeställning. Specialpedagogen erbjöd sig att ta kontakt med ett antal elever som
kunde tänkas ha erfarenheter relaterade till det vi ville undersöka. En viktig förutsättning för
intervjuerna var att informanterna var tillräckligt verbala och reflekterande för att kunna avge
nyanserade och uttömmande svar på undersökningens frågor. Intentionen var att om möjligt få
intervjua elever – som trots läs- och skrivsvårigheter – hade lyckats i skolan. Med begreppet lyckats
avsågs att eleverna hade klarat av – eller tycktes ha goda förutsättningar att klara av –
gymnasieskolan med ett slutbetyg.
De sex elever, tre flickor och tre pojkar, som valdes ut att medverka i intervjuerna antingen gick på
gymnasiet eller hade nyligen avslutat sina gymnasiestudier. Dessa hade enligt specialpedagogen
tidigare visat att de reflekterat över sina studier och svårigheter och att de dessutom strävade efter
att hitta sätt att hantera och förhålla sig till dessa. Eftersom specialpedagogen hade kännedom om
eleverna och deras svårigheter samt också till viss del om deras olika sätt att hantera sin situation
för att klara kraven i olika kurser, tog hon en första kontakt där hon förklarade för informanterna
vilket syfte intervjuerna hade. Hon frågade också eleverna om de var villiga att låta sig intervjuas
och om de var villiga att ingå i vår studie. Därefter lämnade hon över namn och telefonnummer till
oss intervjuare. Vi tog kontakt med informanterna per telefon och avtalade tid för intervjuer. Till de
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omyndiga elevernas föräldrar skickades brev om tillåtelse att intervjua deras son/dotter (Bilaga C).
Samtliga intervjuer ägde rum i en för eleverna välkänd miljö – på den skola de gick eller hade gått
på. Alla tillfrågade elever accepterade att ställa upp för intervju. Det förekom inget bortfall vare sig
vid specialpedagogens eller vår egen förfrågan.

3.6 Genomförande
För att få möjlighet att ta del av elevernas personliga upplevelser och erfarenheter valde vi enligt
urvalet att genomföra semistrukturerade intervjuer med sex ungdomar som gick i gymnasiet eller
som precis hade avslutat sina studier. Genom att välja lite äldre elever som lyckats i skolan trots läsoch skrivsvårigheter, hoppades vi kunna få fram intressanta och lärorika rön om vad som gör
positiv skillnad i skolan.
Vi tog inledningsvis kontakt med en specialpedagog på en gymnasieskola för att få hjälp att finna
informanter. Vi avtalade tid för ett personligt möte med henne, dels för att beskriva vårt
forskningsprojekt men också för att få ett första intryck av gymnasieskolan.
Genom att förklara undersökningens syfte ville vi försäkra oss om ämnets bärighet ute på fältet
samt att specialpedagogen – vår förbindelselänk med verkligheten – verkligen förstått och kunde
godta syftet med vår undersökning. För att få en viss insyn i skolans verksamheter, intervjuade vi
specialpedagogen om gymnasieskolan och fick dessutom se på lokalerna. Vi kontaktade också
skolans rektor för att få tillstånd att genomföra intervjuerna. Härvid informerades denne om
undersökningens karaktär och syfte. Rektorn ställde sig positiv till vår undersökning och bad också
att få ta del av slutresultatet.
Första kontakten med informanterna tog specialpedagogen som kort informerade om vårt arbete
samt förhörde sig om eleverna var intresserade av att ställa upp och svara på frågor angående sin
skolgång. Samtliga tillfrågade ställde sig positiva till intervju, därmed överlämnade
specialpedagogen namn och telefonnummer till oss.
Vår första kontakt med informanterna togs via telefon för att informera om vårt forskningsprojekt,
fråga om deltagande samt boka intervjutillfälle. Informanterna informerades om förutsättningarna
för deltagande. Här följde vi Vetenskapsrådets anvisningar (Vetenskapsrådet, 2002). Brev skickades
till alla omyndiga elevers målsman. I breven förklarades undersökningens syfte och genomförande.
Samtliga målsmän accepterade sina barns deltagande. Totalt genomfördes sex intervjuer. Fyra av
informanterna gick fortfarande på gymnasiet medan två hade tagit studenten i juni samma år.
Hälften av informanterna var kvinnor och hälften män. Dagen före intervjun skulle äga rum tog vi
åter kontakt med informanterna för att påminna om vårt möte. Den ene av våra informanter träffade
vi på skolans cafeteria där vi drack kaffe tillsammans och småpratade, därefter startade intervjun.
Intervjuerna genomfördes i ett mindre konferensrum på den gymnasieskola de kände till. Vår
förhoppning var att de på detta sätt skulle känna sig trygga i den miljö där intervjuerna
genomfördes.
Informanterna tillfrågades också om det gick bra att vi deltog alla tre vid intervjutillfället. Samtliga
svarade jakande och uttryckte att de var positiva till att medverka i studien. Då vi satt ner vid
intervjuerna tänkte vi på att placera oss så att stämningen blev mer informell. Vi valde att
inledningsvis börja småprata med informanterna om skola eller fritidsintresse för att komma dem
närmre innan intervjun. Vid intervjuerna valde vi att omväxlande ställa frågor medan vi observerade
och gjorde anteckningar. Var och en av intervjuerna tog mellan en och en och en halv timme.
43 (91)

Intervjuerna bandades men inför samtalen diskuterade vi om huruvida vi även skulle föra
anteckningar parallellt. Att anteckna kunde vara en hjälp om vi skulle få problem med
inspelningsutrustningen. Nackdelen är att forskaren inte med samma uppmärksamhet och
koncentration kan notera förändringar i informantens ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Vi valde
emellertid att föra anteckningar eftersom vi känner oss bekväma med detta. Att vi alla var
närvarande vid varje intervjutillfälle gjorde det möjligt att få tillfälle att avläsa våra informanters
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Före varje intervjutillfälle frågade vi informanten om denne tillät
att vi bandade intervjun. Samtliga informanter accepterade detta.

3.7 Bearbetning
En väsentlig fråga i intervjuforskningen gäller intervjuernas kvalitet. Intervjuernas kvalitet påverkar
på ett närmast avgörande sätt det fortsatta arbetet och det möjliga resultatet. Kvale (1997) skriver:
Intervjun är råmaterialet för den senare meningsanalysen. Kvaliteten hos den ursprungliga intervjun är
avgörande för kvaliteten hos den senare analysen, verifieringen och rapporteringen. (Kvale, 1997, s 134)

För att skaffa sig en välgrundad uppfattning om genomförda intervjuers kvalitet, är det nödvändigt
att formulera kriterier för vad som är en god intervju. Kvale ställer upp sex kvalitetskriterier:
•
•
•
•
•
•

Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade.
Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre.
Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av svaren.
Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun.
Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns förlopp.
Intervjun är ”självkommunicerande[”] – den är en historia i sig som knappast kräver mycket extra beskrivningar
och förklaringar.
(Kvale, 1997, s 134)

Mot bakgrund av de sex intervjuer vi genomfört i den föreliggande undersökningen måste vi
konstatera att det – med avseende på varje enskild informant – föreligger skillnader och variation
med avseende på ovanstående kriterier. Så var exempelvis en av inte alls lika spontan och fyllig i
sina svar som övriga. I ett annat fall upplevde vi efter hand spontaniteten och villigheten att berätta,
som ett möjligt tecken på försvar. Beträffande vår egen roll var vi i början sämre på att smidigt och
naturligt infoga följdfrågor och följa upp oklarheter i informanternas svar. Frågorna i intervjuguiden
visade sig däremot fungera väl och gav en önskad fyllighet och precision i svaren. Av allt att döma
var frågorna anpassade på ett bra sätt till informanterna och deras livsvärldar. Deras svar på
frågorna torde bedömas som både specifika och relevanta. I avslutningen av respektive intervju
kändes det dessutom som om vi uppnått en önskvärd tydlighet och mättnad i svaren.
När det gäller utskrifterna av genomförda intervjuer, finns det några saker som bör
uppmärksammas. Till dessa hör i första hand frågor om utskrifternas reliabilitet och validitet. För
att säkerställa en rimligt hög grad av reliabilitet i utskrifterna har vi dock valt att låta varje intervju
– sedan den skrivits ut i sin helhet – genomgå ytterligare en utskriftskontroll för eventuella
justeringar och kompletteringar. På detta sätt har vi åtminstone uppnått en utskriftskvalitet som i
hög grad motsvarar vad informanterna faktiskt har sagt – även om sådant som emotioner, pauser,
mimik och kroppsspråk inte noterats annat än undantagsvis i utskrifterna.
Beträffande intervjuutskrifternas validitet måste vi konstatera att det sällan är möjligt att i skriftlig
form återge alla de aspekter av ett samtal som i realiteten förekommer. Någon högre grad av
objektivitet – eller objektiv säkerhet i utskrifterna – är således svår att gör anspråk på. Vi har
emellertid försökt att ge utskrifterna samma litterära form genom att låta en och samma person göra
de första utskrifterna för informanternas svar. Efterföljande kompletteringar och justeringar har på
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motsvarande sätt genomförts av en person. Därmed har vi åtminstone uppnått en enhetlig
systematik i utskriftsförfarandet utifrån på förhand tagna beslut rörande arbetsordning och
arbetssätt.
Vid sammanställningen av intervjuerna valde vi att göra transkriberingen i nära anslutning till
intervjutillfället. Varje intervju har först transkriberats av en person, varefter texterna granskats och
genomlyssnats av ytterligare en person för att texterna skulle vara objektiva och följa god
vetenskaplig sed. Utskrifterna av svaren sammanfattar elevernas uttalanden i enlighet med det
tematiska upplägg som tidigare meddelats. Vi valde att låta elevernas direkta uttalanden – såsom de
redovisas i citaten – i långtgående utsträckning behålla sin personliga karaktär och ungdomliga
prägel. Till skälen för detta hörde bland annat att en sådan hantering gav en mera autentisk bild av
hur informanterna uppfattade sin situation. Utskrifterna av svaren bildar underlag och utgångspunkt
för analysarbetet (Kvale, 1997).
I vår studie har vi använt oss av citat från informanterna för att belysa av vad som gör en positiv
skillnad i undervisningen för att de ska lyckas med studierna trots svårigheterna. Vi fann att i
informanternas berättelser framträdde olika teman, varför vi valde att presentera en
sammanställning av intervjuerna under olika tema. Dessa fick bilda rubriker i resultatredovisningen.
Under varje rubrik presenterades informanternas svar.

3.8 Forskningsetiska principer
Vi har valt att använda oss av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Tillstånd till våra intervjuer hämtades av rektor
via telefon samt skriftligt samtycke från målsmän till de elever som var underåriga. Myndiga elever
gav själva sitt samtycke. Vi tog kontakt med våra informanter både via telefon och/eller skriftligt
där vi informerade dem om studiens syfte och vad insamlad forskningsdata skulle användas till.
Enligt May (2001) ska de personer som ingår i studien inte enbart informeras om studiens mål, hur
forskningsprocessen går till utan också hur den kommer att publiceras och vilka konsekvenser det
kan få. Vi informerade därför informanterna om att redovisningen kommer att ske i ett
examensarbete samt hur vi kunde tänka oss att den kommer att läsas och användas i framtiden.
Vidare underrättade vi informanterna att de lämnade uppgifterna frivilligt och att de kunde avbryta
sin medverkan när som helst om de så önskade.
Alla personuppgifter avidentifierades och vi valde dessutom att inte namnge den skola vi besökte,
allt för att ge eleverna största möjliga anonymitet. Informationen hanterades konfidentiellt.
Dokumentationen, kassettband och fältanteckningar, förvarades på sådant sätt så att ingen obehörig
har haft tillgång till den. Vi informerade att banden endast kommer att avlyssnas av oss i gruppen
samt i förekommande fall handledare och opponenter. Efter att arbetet färdigställts kommer banden
att raderas. Den insamlade informationen kommer endast att användas i vetenskapliga syften, inget
annat bruk av materialet avses. I enlighet med Widerberg (2002) har de etiska frågorna hela tiden
följt oss i arbetet och utgjort en integrerad del i såväl forskningsdiskussionen som själva
forskningsprocessen.
Enligt Närvänen (1999) är det av betydelse att göra etiska överväganden då man formulerar sina
forskningsfrågor. Detta tog vi fasta på och tänkte noga igenom de frågor vi önskade få svar på.
Dessutom tänkte vi noga igenom hur citat kunde tolkas då de lösgjordes ur sitt sammanhang. Vidare
anser Närvänen att det kan vara problem med analysen och tolkningen av materialet om man
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studerar de verksamheter man själv varit direkt inblandad i. Därför valde vi att genomföra
intervjuerna på en annan skola än någon av de skolor där vi själva är yrkesverksamma.
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4 Resultat och analys
Efter närläsning av de svar vi samlat in vid intervjuerna kan vi konstatera att svaren fördelar sig i
enlighet med några större teman. Sedan vi fört en fördjupad diskussion rörande innehållet i
informanternas svar, kunde vi identifiera sex större teman till vilka svaren anknyter. De teman som
definierats är självbild, mål och motivation, locus of control, undervisningens organisation,
inlärningsstrategier och metakognition samt betydelsefulla andra.
För enkelhet och överskådlighet redovisas informanternas svar enligt uppdelningen flickor
respektive pojkar. Till följd av informanternas låga antal har vi inte valt att gå vidare med frågor
rörande eventuellt genusrelaterade skillnader i svaren. Detta har inte heller tillhört vårt syfte.

4.1 Självbild
En viktig orsak till att elever i behov av särskilt stöd lyckas – eller misslyckas – i skolan har att göra
med deras självbild eller självuppfattning. I en rad olika sammanhang uppmärksammar forskningen
kopplingen mellan självbild och prestationsförmåga. Att tidiga misslyckanden i skolan – inte minst
när det gäller läsning eller skrivande – skapar en negativ självbild får av allt att döma betydande
konsekvenser för det fortsatta lärandet. För en positiv personlighetsutveckling är det avgörande att
individen behåller uppfattningen om sig själv som en lärande människa.
I det följande redovisas informanternas uttalanden om hur de uppfattar sig både i och utanför
skolan. Hur informanterna beskriver sin uppnådda självförståelse varierar. Av visst intresse är att
flera av informanterna väljer att särskilt uppmärksamma personliga talanger som inte med
nödvändighet har tydlig koppling till skolans värld. Självbilden sådan den växer fram i skolan kan
således balanseras mot någonting annat.
4.1.1 Flickorna
Den första av informanterna, F1, förklarar att hon bytt utbildningsprogram från Samhälle-media till
Samhälle-samhälle eftersom det förra programmet inte motsvarade hennes förväntningar. Hon
berättar vidare att hon ”tycker om att skriva och jobbar mycket med skolan”. Som sina
favoritämnen och intressen anger hon idrott och foto.
Hos eleven finns av allt att döma ett genuint intresse för – och en uttalat positiv inställning till –
skrivande och skapande av text. Att detta intresse omgående kompletteras med idrott och foto är
värt att uppmärksamma.
Informanten F1 minns att hon gick många år i skolan innan någon uppmärksammade att hon hade
”svårt att läsa och sånt”. Visserligen påpekade läraren vid ett utvecklingssamtal i år 6 att hon måste
försöka koncentrera sig bättre ”för att läsa”. För F1 blev det därför naturligt att lägga mer tid på
läsning, eftersom hon var tvungen att ”läsa texten flera gånger” för att förstå den.
Några direkta pedagogiska stödåtgärder tycks inte ha varit aktuella under högstadiet. Däremot vågar
man kanske anta att kraven på att eleverna själv skulle tillgodogöra sig undervisningsrelaterade
texter varit ganska begränsade under högstadietiden. I gymnasiet blev det emellertid uppenbart att
”med längre läxor så räckte inte tiden till”, vilket ledde till att en läs- och skrivutredning
genomfördes. Där det nyligen konstaterades att hon har dyslexi.
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F1 påpekar att hon ”själv sökte upp [specialpedagogen] för att få hjälp och stöd”. Att initiativ
kommer från eleven själv kan ha betydelse för såväl upplevelsen av att vara självständig och
bemyndigad som viljan att försöka ta till sig och använda de möjligheter som den
specialpedagogiska verksamheten erbjuder.
F2 går på Bild- och formprogrammet. Hon berättar att hon dansar mycket, syr och målar, samt
umgås mycket med kompisar och vänner. Vidare har hon tidigare varit aktiv i elevrådet.
Anledningen till att hon slutade vara att det inte fanns tillräckligt med tid. Hon noterar: ”Jag har inte
så mycket tid. Det tar mer tid hemma att läsa och lära in. Det går lite långsammare för mig att förstå
och lära in och så där.”
Efter vad informanten berättar tycks det även här vara fråga om en elev med flera intressen vilka – i
högre eller lägre grad – bygger upp personlighet och en positiv självbild. Att vara bra på något som
syns och märks utåt, bland andra människor, tycks vara viktigt för upplevelsen av motivation och
acceptans. En betydligt svårare problematik gäller däremot möjligheterna att rent tidsmässigt hinna
med stimulerande och uppbyggliga fritidsaktiviteter. Av stor betydelse tycks vara att hitta en balans
mellan aktiviteter där man får bekräftelse och vinner acceptans (prestige) och det krävande arbetet
med skolans läs- och skrivbaserade ämnen.
Informanternas personliga egenskaper blir i vissa lägen tydligt framträdande. När samtalet kommer
in på individuella egenskaper berättar F2:
Mina egenskaper… öppen, glad, positiv – öppen för att testa nya saker, snäll, ganska envis – har jag satt upp ett
mål som jag vill nå så är jag ganska envis… om jag till exempel ska sy en klänning på sömnaden vill jag se
resultatet även om det varit en massa problem under vägen.

Av svaret framgår att envishet och ett intresse av att se resultat, påtagligt har inflytande över arbetet
i enskilda situationer. Men till detta kommer också en annan egenskap – att oförväget ta sig an nya
uppgifter i tydligt syfte att lyckas. Eventuella misslyckanden under vägen kan mot denna bakgrund
ses som steg i en mera personlig lärandeprocess. Motivationen i arbetet blir ett instrument för att nå
insikt om den egna förmågan och utvecklingspotentialen.
F2 uppmärksammar också hur viktigt det är att få någon sorts bekräftelse på att man (verkligen) har
läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt menar hon att det viktiga kanske inte är att göra de mest
utförliga testerna, utan att ”jag fick det bekräftat för mig själv”, som ett slags bevis på att ”jag har
läs- och skrivsvårigheter”.
Även av detta svar framgår självinsiktens betydelse för acceptans av de personliga förutsättningar
som skapar svårigheter respektive gör det möjligt att lyckas i skolarbetet. Kanske är denna vilja till
självinsikt ett mycket gott exempel på personlig mognad och trygghet i det egna jaget.
Vår tredje kvinnliga informant, F3, som går Medieprogrammet med fotoinriktning, beskriver sig
själv som ”en glad person som vill mycket, [som] försöker göra det jag vill av sådant som ger mig
nåt”. Vidare berättar hon att ett av hennes fritidsintressen är katter, men att hon annars inte sysslar
med någon mera organiserad fritidsverksamhet. I F3:s svar finns en skillnad i förhållande till svaren
från de båda andra kvinnliga informanterna. För det första är F3:s svar starkare känslomässigt
laddat samtidigt som det är avsevärt mera oprecist. Kanske anar man här en något lägre grad av
målorientering relaterad till konkreta situationer. Intresset för husdjur förstärker intrycket av att
känslomässiga relationer har stor betydelse för F3. Betoningen av trygghets- och
stämningsskapande faktorer i hemmiljö är något som F3 återkommer till även i andra delar av
intervjun. Därtill är hennes tankar om framtiden mera försiktiga, för att inte säga outtalade. När det
gäller framtidsplaner säger F3:
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Om jag har några framtidsplaner… nej, inte direkt. Jag har ju hoppat jättemycket fram och tillbaka mellan olika
gymnasieprogram. [---] Anledningen till att jag går detta [Medieprogrammet med fotoinriktning] är inte liksom
att jag vill jobba inom detta utan att jag vill ha en gymnasieutbildning. Har man inte det så kan man ju få
motsvarande men… Det är ju rätt bra att ta det när det ju är gratis.

Den osäkerhet varmed F3 anger sina tankar inför framtiden har förmodligen en direkt koppling till
att hon ännu inte lyckats fullfölja en gymnasieutbildning – trots att hon egentligen redan skulle ha
tagit studenten. I ett sådant läge påverkas förmodligen självbilden negativt, med följd att av
sviktande självförtroende undviker hon helst att deklarera några mera preciserade framtidsplaner.
4.1.2 Pojkarna
Den förste av våra manliga informanter, P1, som går på Musikinriktningen, ger en relativt tydlig
bild av sina starka och svaga sidor. Särskilt betonar han sin förmåga att uttrycka sig muntligt och att
diskutera. Han refererar till sin tid som aktiv i stadens ungdomsråd, där ungdomar och politiker
träffades. Genom att delta i denna verksamhet lärde han sig att utnyttja offentlighetens
kommunikativa strategier.
P1 berättar vidare att engagemanget i ungdomsrådet hjälpte honom på en rad olika sätt, inte minst i
fråga om att bygga upp självförtroendet och att utvecklas med avseende på kommunikativa
förmågor. Han konstaterar således att ”man är bättre på att uttrycka sig, det har varit otroligt
givande”. P1 berättar vidare: ”Jag har koll på vad man pratar om, och jag är duktig på att prata. [---]
Jag är konkret, jag tycker inte om abstrakta saker. Praktiska saker passar mig oerhört bra.”
Av svaret framgår att informantens personliga utveckling tycks ha nära anknytning till de ”jag-kanupplevelser” som eleven erfor under sitt arbete i ungdomsrådet. Trots att man vid kraftfulla eller
kategoriska svar alltid måste iaktta en viss försiktighet i analysen, torde det stå utom tvivel att
möjligheterna att utveckla en alternativ och stark muntligt kommunikativ kanal haft stor betydelse
för utvecklingen av informantens självbild.
Lite senare vidareutvecklas reflektionerna kring den muntliga förmågan samtidigt som den kopplas
starkare till skolsituationen. P1 säger: ”Jag är duktig på att lyssna och uttrycka mig men dålig på att
uttrycka mig i skrift. [---] En bra teoretisk lektion är mycket prat. [---] Bara jag får höra det, så blir
det ganska bra.”
Gång på gång framhåller P1 betydelsen av att använda samtal och diskussion i olika lärosituationer.
Han säger: ”Muntligt är så mycket bättre. Det ger ganska stort självförtroende. Jag tar alltid
muntliga förhör när det går.”
Han påpekar också betydelsen av att själv ta ansvar och initiativ. Detta personliga bemyndigande
kopplar eleven till den pedagogiska utredning som genomförts av specialpedagogen:
Det är upp till mig att jag ska få det jag behöver. Det är inga problem. Jag säger bara vad jag behöver. [---] När
[specialpedagogen] hade gjort undersökningen blev det lättare. Jag har kunnat lära mig mer och känt en större
säkerhet.

Att bli accepterad genom det muntliga samspelet med andra människor, och att kunna vinna
inflytande och påverka utan att behöva skriva, framstår som något oerhört viktigt för P1. I olika
sammanhang kommer han tillbaka till denna problematik. Av särskilt intresse är att han ser
möjligheten till stark och genomgripande personlighetsutveckling som en kombination social
acceptans i offentliga sammanhang och en förmåga att acceptera sig själv. Han berättar:
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Jag har bra självförtroende. Men så var det inte riktigt på lågstadiet – då gick jag mer för mig själv. Tänkte
ganska mycket. Jag har principen att alltid vara mig själv. Många har haft svårt att respektera mig i början, men
sedan har vi blivit bra kompisar. [---] Det blev bättre i högstadiet. Jag blev stärkt av att vara med i ungdomsrådet.
Man var ute på skolor och informerade elever, och fick beröm av lärare. Det är viktigt med mycket beröm. Jag är
alltid mig själv. Det är en styrka. (P1)

En annan sak som P1 noterar är att en person i läs- och skrivsvårigheter måste vara nyfiken och
utforska möjligheterna att uttrycka sig på även helt andra alternativa sätt. Han säger: ”Jag är en
praktisk människa. Bilder är otroligt bra – även filmer där man kan använda både syn och hörsel
[för att ta in information]. Ibland hinner jag inte läsa texten […] jag läser bilder sen hör jag ju
också”. När det gäller musiken konstaterar han: ”[…] det är sällan jag lyssnar på en text. Jag
uttrycker mig via min gitarr”.
I motsats till P1 avslöjar P2 betydligt mindre om sin självbild. Delvis kan detta ha att göra med att
P2 gått ut gymnasiet och att han därför har svårare att ge uttryck för de uppfattningar han hade om
sig själv under gymnasietiden. När det gäller olika personlighetsdrag beskriver sig själv som ”glad
och positiv, jag har inte bara gått och lagt mig och inte skitit i skolan. Jag är en kämpe.” Han
fortsätter att berätta om sitt stora intresse:
Jag har spelat teater sedan jag var 8 år. Här på gymnasiet gick jag Estetisk med teaterinriktning. [---] Jag har
spelat rätt mycket teater. Det är mitt största intresse. Efter gymnasiet gick jag ett år på en musik- och
teaterutbildning på en folkhögskola på Öland, i Färjestaden. [---] Teatern har varit min grej.

Liksom för flera av de andra informanterna möter vi här en person som deklarerar en hög grad av
personlig tilltro, styrka och målmedvetenhet – trots svårigheterna i skolsammanhang. Vidare har
också denne informant ett starkt intresse för något som för självbilden kan uppfattas kompensera en
del av svårigheterna i skolan. Liksom ibland annat fallet F2 har P2 talang för en utåtriktad
konstnärlig verksamhet. Just möjligheten att under tydligt positiva omständigheter få tillfälle att ge
uttryck för sin personlighet, och att där vinna prestige och gehör, tycks vara mycket betydelsefullt
för att även under långvarig motgång lyckas behålla en positiv självbild intakt.
P3, som nyligen gått ut Estetiska programmet med musikinriktning, beskriver sig som en
”välmående” person som gillar idrott och musik. Han berättar också att han ser sig som en ärlig och
lite andlig person med ett öppet sinne. När det gäller musik lyssnar han på det mesta utom dansband
och tung hårdrock. Beträffande musiken har han spelat sedan han var 8 år – är delvis självlärd –
men började satsa på allvar i gymnasiet. Han spelar klassisk gitarr och har som målsättning att
fortsätta med musik.
Problemen med koppling till läs- och skrivsvårigheter började redan i lågstadiet, berättar P3. Men
ingen – vare sig lärare eller föräldrar – ville erkänna problemen. P3 konstaterar: ”Min pappa är
ganska konservativ och det har alltid funnits ett starkt krav på att lyckas.” Däremot visade det sig att
mamman hade haft liknande svårigheter, men genom bland annat studier på komvux lyckats
förändra sin situation.
För P3 blev läs- och skrivsvårigheterna redan tidigt en djupt personlig sak. Han berättar:
Det var lågstadiet. Jag fattade ju inte heller själv att det var någonting. När man är så pass ung kan man inte ta åt
sig allting, när alla säger att det är ju för att du är så okoncentrerad. Du är lite lat kanske. Så försökte man och
försökte, men det gick ju inte.

50 (91)

P3 berättar att när hans läs- och skrivsvårigheter väl konstaterades – av en svensklärare på
mellanstadiet – fick han extra hjälp i svenska. Härigenom kom han i kontakt med olika typer av
hjälpmedel och började intressera sig för talböcker. Detta fungerade bra och upplevdes som
”jätteroligt” så länge det handlade om skönlitteratur. Problemet var dock att talböcker inte fanns i så
många andra ämnen.
För P3 spelade situationen i hemmet en delvis annorlunda roll än för de flesta andra informanterna.
Visserligen kunde P3 få viss hjälp hemma, men till en början hade fadern svårt att hantera det
sociala samspel som kopplades till bekräftelsen av sonens behov av stöd. P3 berättar:
Jag försökte att läsa själv. Jag fick en del hjälp hemma av min far ett antal gånger. Han är som jag nämnde
ganska konservativ och hade svårt att hantera problemen, att det är någonting som inte stämmer med personen.
Han är så där lite fördomsfull, lite avvaktande. Hans syn på mig blev konstig… för att jag hade läs- och
skrivsvårigheter. [---] Därför blev det svårt att få hjälp hemma, plus att de [föräldrarna] jobbade väldigt mycket.

Vad vi ser här är att bemötande och attityder spelar en stor roll för självbilden och tilltron till den
egna förmågan hos en person i läs- och skrivsvårigheter. Att trots ogynnsamma yttre förutsättningar
behålla positiva målsättningar för självförverkligande, bekräftar informantens beskrivning av sig
själv som en fighter. Kanske ser vi här undantaget som bekräftar regeln om att ett starkt stöd
hemifrån tillhör förutsättningarna för elever i läs- och skrivproblem att lyckas i dagens skola. Att på
egen hand försöka klara studierna visade sig också bli en svår uppgift. P3 förklarar:
Det visade sig på mina betyg, men jag lyckades ändå. Till och från. I vissa tider kände jag att allt fungerade och
att ’Det här ska jag fixa!’ och en viss tid gav jag bara upp. Det var så himla jobbigt. [---] Betygen gick upp och
ner. Ryckvis!

Att ändå kämpa, att inte ge upp trots svårigheter och motgångar, är något som karaktäriserar
flertalet informanters inställning till skola och studier. P3 summerar:
Jag anser mig själv som en fighter… men man kan inte veta målet förrän man är där. Det finns ett kinesiskt
ordspråk: Man vet inte vad boken betyder förrän man läst den. [---] Är man en fighter, javisst, många gånger har
jag satt upp ett mål, så många gånger börjar det bli lite krisat, liksom, så ser det ut som jag inte klarar det. Det är
inte kul, men jag ska tvinga mig själv. [---] Om det varit kris så har jag försökt att tvinga mig…

Även P3 betonar nödvändigheten av att lära sig utnyttja sina starka sidor – eller alternativa kanaler
för kommunikation. I likhet med övriga informanter konstaterar han den auditiva kanalen som
överlägsen för att minnas och förstå. Samtidigt tycks det oundvikligt att ständigt bli påmind om
skrivtecknens avgörande roll i mänsklig kommunikation.
Att läsa noter är inte helt utan problem nu för tiden. Jag behöver sätta mig lite extra med noter. Det sitter en spärr
på något sätt… på grund av mina läs- och skrivproblem. Det krävs extra mycket koncentration. Men när jag väl
får igång det så… kan jag alltså. Jag får alltså koncentrera mig, ganska mycket. [---] precis som att jag har
jättelätt att ta in någonting om jag hör men när jag själv ska läsa någonting så får jag stora problem. När jag hör
en bok berättas för mig så kommer jag ihåg den. Totalt alltså. När jag läser en bok, visserligen kommer jag ihåg
den boken men jag har mycket svårare att ta mig igenom en bok. Då ”klöddar” alla bokstäver ihop sig alltså…
Då tappar jag lite intresset att läsa boken.

4.1.3 Sammanfattning
Att lyckas i skolan trots svårigheter beror till stor del på elevens självbild. Samtliga våra
informanter hade intresse utanför skolan som betydde mycket för dem. Alla utom en talade om
fritidssysselsättningar som till exempel idrott, dans, musik, teater och foto där de kunde visa
färdigheter och därigenom också uppnå ett bättre självförtroende. En av pojkarna betonade
dessutom betydelsen av att ha varit med i ett ungdomsråd och därigenom fått positiva erfarenheter
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av att uttrycka sig muntligt. Fyra av sex uttalade tydligt att de som personer var glada, öppna och
positiva. Hälften av informanterna poängterade att de ställde upp mål som de inte gav upp i första
taget utan de var ”kämpar” eller ”fighters”. En flicka och en pojke framhöll att det var viktigt att de
själva tog ansvar och att de hade valfrihet till exempel då det gällde att välja om de önskade hjälp av
specialpedagog eller inte.

4.2 Mål och motivation
En viktig förutsättning för att elevens verksamheter i skolan ska fungera är att eleven sätter upp
realistiska mål. Detta fordrar dock självinsikt och medvetenhet om personliga förutsättningar. Det
är långt ifrån givet att elever som påbörjar sina gymnasiestudier har en rimligt rättvisande
uppfattning om sina förutsättningar och möjligheter att lyckas. Inte sällan upptäcker elever att de
nya kraven i gymnasier är mycket högre än tidigare. Upptäckten av att man är i behov av särskilt
stöd kan ibland komma som en chock. I sådana lägen är det viktigt att det finns stödjande strukturer
runt eleven. Saknas sådana riskerar vi att elevens självbild skadas och att motivationen minskar
dramatiskt.
4.2.1 Flickorna
Att ha framtida mål för sin utbildning uppfattas som viktigt för de flesta av informanterna. Så
noterar F1, som är intresserad av idrott och foto, att hon gärna skulle vilja ”jobba som
sportjournalist” i framtiden.
Motivation återkommer hon till i samtalet på många olika sätt. En sak som F1 i likhet med flera
andra särskilt uppmärksammar är stödet hemifrån. Detta är en viktig källa att hämta kraft ur. Hon
säger: ”Förr – i mellanstadiet – så hjälpte min mamma och min syster mig, men det händer inte så
ofta nu. Ibland får jag hjälp av min syster [storasyster] med engelskan och så.”
Ett stort problem för F1 har varit just engelskan, som tar mycket tid och kraft. Trots detta finns en
stark motivation att försöka få ett godkänt betyg i engelska. F1 berättar:
På engelskan går vi igenom och så får vi alltid en stencil med uppgifter där det står hur man gör…Engelskan är
inte rolig. Jag vill klara kurserna. Jag ger inte upp. Jag kämpar alltid. Det är viktigt att inte ge upp.

Av central betydelse är förmågan att på egen hand generera inre motivation. F1 förklarar:
Engelskan är jag väldigt dålig på, så där kämpar jag. Men jag vet att jag intalar mig själv att jag inte kan men
egentligen kan jag mer, men jag måste bevisa att jag verkligen kan – men intalar mig själv att jag inte kan.

En ibland vacklande tilltro till förmågan att nå personliga eller studierelaterade målsättningar kan
utläsas såväl explicit som mellan raderna i flera av informanternas svar. Sett mot bakgrund av hur
ofta informanterna ger uttryck behovet av beröm, kan man anta att lärarens positiva uppskattning
och engagemang har särskilt stor betydelse för stärkandet av dessa elevers motivation.
Att som lärare kunna göra ämnet roligt och intressant är en annan viktig motivationsfaktor, inte
minst för elever som får arbeta särskilt hårt för att lyckas. Likaså betyder bemötandet och det
mellanmänskliga samspelet mycket för etablerande av den trygghet och tillit som många elever
uppfattar som nödvändig för att våga fråga om det man inte förstår. Därtill framhåller flera elever
vikten av att läraren förklarar enkelt, ”med lätta ord och så”.
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Beträffande motivation och målsättningar konstaterar F2 betydelsen av att ämnen ges konkretion:
Jag är intresserad av det mesta när det gäller design och kläder, komma med nya idéer och modeller, inredning,
men inte så intresserad av datadesign. Detta är mer handfast. I de flesta teoretiska ämnena, det finns ju vissa man
inte gillar eller gillar så mycket, då blir man inte lika motiverad. [---] I skolan vill jag klara mig och få ett bra
betyg.

Något som definitivt ökar intresse och motivation – och därmed gör saker lättare att förstå och lära
in – är när man får lov att testa sakerna själv. F2 förklarar närmare:
I stället visa bilder eller göra sådant som har med praktik och egna upplevelser att göra. Experiment på folk, som
i psykologin. Man förstår bättre och kan sätta sig in lättare och skriva nånting när man liksom varit med i ett
sådant experiment. [---] Det ska vara variation under lektionen…

Man kan i detta sammanhang fråga sig om elever i läs- och skrivsvårigheter utvecklar ett delvis
annat sätt att tänka, vilket i sin tur påverkar deras förhållningssätt till vissa skolämnen. Kanske
förhåller de sig mera konkret till stoffet i skolämnena, kanske har de svårare att skapa erforderlig
distans till kunskapen. I vissa svar – som det ovan angivna liksom hos P1 – kan man möjligen ana
en sådan tendens. För en mera kvalificerad analys krävs emellertid ett helt annat material än det
som här redovisas.
Andra saker som F2 lyfter fram som viktiga för att kunna prestera och känna motivation, är att
ibland kunna få lite extra tid och att kunna sitta ”lugnt och skönt i klassrummet”. Men mer tid är
ändå inte en självklar lösning. F2 berättar: ”Tid är viktigt – längre tid behövs men är också en risk.
Får man längre tid på sig så skjuter man upp saker…”
Något som påverkar motivationen negativt är om det saknas framförhållning i undervisningen. F2
säger:
Det blir ju så att jag får ta det på lektionen som alla andra. Det är ju inte lätt. Sen kan man ju ta hem och läsa lite
hemma… för att förstå den [texten] bättre. Men i och med att vi oftast lämnar den så blir man inte motiverad.

Det tycks här vara värt att uppmärksamma fördelarna, inte bara med framförhållning i
undervisningen, utan också återkopplingens betydelse för att höja motivation bland eleverna. Att i
samband med återkopplingen ge eleverna ytterligare en möjlighet att lämna nya bidrag till tolkning
och reflektion, torde fördjupa insikterna för alla elever. Som tidigare nämnts spelar hemmet och
familjen en viktig roll för våra informanter. F2 berättar:
Jag har aldrig utnyttjat läxläsningen. Jag jobbar hemma – och där kan jag fråga mamma och pappa. Jag jobbar
inte med band och sånt, det tar för mycket tid. Det blir mer att jag läser och att vi sedan diskuterar texterna
därhemma. Detta har gjort att jag har fått en högre medvetenhet om exakt vad jag har svårt för… en större insikt
om det egna lärandet.

Det är viktigt att ha någon att bolla idéer med, någon som tar sig tid, någon som kan ge sin egen
muntliga tolkning av ett innehåll. Detta tycks vara en stark motivationsfaktor. Däremot är det inte så
enkelt att i informanternas uttalanden se skillnaden mellan vad som är inre motivation och vad som
är krav från omvärlden. Kanske är det just det dynamiska samspelet mellan dessa båda saker som
ger mening och sammanhang åt studierna. Om förhållandet mellan yttre krav och stöd säger F2:
Pappa är en pådrivare. [---] Då vill han ju att jag, han driver på mig till vansinne ibland... [skrattar]. Han försöker
verkligen att hjälpa mig, så att jag kan klara av det. Även om det är jobbigt ibland så är det bra att ha det
stödet… det är ju skönt att ha det stödet. Som jag känner så ibland så är det väldigt skönt att ha det stödet. Jag
tänker så att hade jag inte haft det så hade det nog inte gått lika bra. [---] har man någon vägg att luta sig mot så
känns det mycket tryggare.
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Något som F3 uppmärksammar är konflikten mellan utbildningsrelaterade målsättningar och sociala
behov. Hon menar att det måste finnas tid för annat än att studera. Hon säger:
Man har ju inte tid med så mycket. Men jag brukar ändå ta mig tid till kompisar. Man måste ta sig tid. Det är ju
klart att man vill ha bra betyg, men jag vill inte sluta leva. Jag vill liksom ha kul. Alltså, ja jag vill ju ha bra
betyg, det vill man ju, men inte så att jag mår dåligt av att bara sitta och plugga. Jag pluggar lite mindre, men jag
mår bra liksom… att jag har tid… och inte stressa. Men när något är jätteintressant så är det ju inte en plåga. Då
ger man järnet! I andra fall känner man ’Åh nej, det här går ju bara inte'.

En viktig motivationsfaktor i skolan är att lektionerna ska vara varierade och omväxlande. Kravet
på omväxling ökar ju tyngre och tråkigare ämnet upplevs. Samtidigt konstaterar F3 att
skolframgångar – eller lärares uppskattning – har betydelse för intresse och motivationen. F3
förtydligar:
Ett exempel på ett tillfälle när jag har känt att jag lyckats… Det är när man har suttit och kämpat med något och
lämnar in det och får en jättebra kommentar eller ett bra betyg. Då blir det värt det. Jag ger inte upp. [---] Jag är
nog rätt envis om jag har bestämt mig, då ska jag lyckas.

Här ser vi alltså ytterligare ett exempel på hur viljan och envisheten gör skillnad mellan att lyckas
och att inte nå de resultat man önskar. Ett framträdande drag hos F3 är att hon tycks göra medvetna
val av ambitionsnivå och målsättningar i varje enskilt fall. Kanske handlar skolan om att eleven
ibland måste göra ett val ifråga om målsättningar och ambitioner. F3 berättar: ”Ibland gör jag valet,
jag kanske kan få MVG men väljer VG för att… kunna laga en lite godare middag”.
Även F3 betonar nödvändigheten av att lyssna och diskutera för att förstå och ta till sig kunskaper.
Att motivationen är nära kopplad till möjligheterna att tillgodogöra sig litteratur framgår av följande
uttalande:
[…] det är bra om någon annan läser det högt. Det är det allra bästa om jag hör det. Däremot har jag svårt att
lyssna och skriva ner samtidigt. Det är inte heller en höjdare för mig. Det hade jag när jag gick på samhälle. Då
på samhällslektionen… jag hann liksom inte, antingen fick jag lyssna eller så fick jag skriva. Lyssna det var ju
precis. Då gjorde vi så här att jag lyssnade medan en kompis antecknade – sedan fick jag kopiera hennes
anteckningar. Det funkade jättebra. Det blev jättemycket bättre.

Också F3 konstaterar värdet av att diskutera skolarbetet hemma – med föräldrar och nära vänner. F3
berättar: ”Jag tar jättemycket hjälp hemma, av folk, av mamma och min pojkvän… Är det
naturkunskap som vi hade för någon vecka sedan, så var det mamma som satt och läste. [---] Så
diskuterade vi. Det är jättebra tycker jag.”
Däremot har F3 inte valt att utnyttja skolans specialpedagoger. Samtidigt framhåller hon att det är
bra att de finns, och att hon – om hon själv vill – kan välja att gå dit. Viktigare är i så fall att ha
någon att prata med. F3 menar att skolan måste ge eleverna möjligheter till samtal med någon
vuxen som de har en förtroendefull och god relation till. F3 säger: ”Min mentor, hon pratar jag
mycket med, hon lyckas med det där att hålla balansgången. Hon bryr sig utan att lägga sig i.”
4.2.2 Pojkarna
Hemmets och föräldrarnas betydelse för att skapa den motivation som krävs för att lyckas i skolan,
är något som återkommande framträder i informanternas berättelser. På följande sätt förklarar P1
sin situation:
Mamma har hjälpt mig så otroligt mycket. Hon har jobbat mer än jag. Hon går verkligen in i det om jag ska göra
ett arbete, så hon gör nästan ett eget arbete själv. [---] Hon har verkligen lagt ner mycket energi på min skola…
och har verkligen hjälpt.
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Liksom ett par av de andra informanterna uppmärksammar P1 att det var först i gymnasiet som han
fick någon verklig hjälp – något verkligt stöd – i sina studier. Redan tidigare hade han dock försökt
finna strategier och metoder för att kunna hänga med i skolan. Till största delen handlade det om att
lyssna aktivt, fråga kompisar och försöka minnas så mycket att det kunde räcka som svar nästa gång
frågan kom upp. En särskilt viktig faktor för höjande av motivationen har varit undervisningens och
skoluppgifternas grad av konkretion. Uppgifter ska vara praktiska och konkreta om de ska ha väcka
nyfikenhet och stimulera. Till synes något paradoxalt framhåller P1 att under förutsättning att
uppgiften har en hög grad av konkretion, så upplevs även uttalat analytiska moment som intressanta
och givande. Däremot deklarerar P1 en motvilja inför uppgifter som berör bland annat
sinnesanalogier.
Att någon gång uppnå ett riktigt högt betyg är en annan betydelsefull motivationsfaktor. Så gott
som alla informanter har under intervjuerna dragit sig till minnes en episod där de uppnådde ett
riktigt bra resultat. Alla dessa berättelser är starkt kopplade till upplevelser av genombrott och
fungerar sannolikt som en bekräftelse på man trots behovet av särskilt stöd har samma intellektuella
kapacitet som alla de andra eleverna. P1 berättar:
Jag kommer ihåg första gången jag fick riktigt bra resultat genom att lyssna. Det var när jag hade naturkunskap
och jag faktiskt fick mitt första MVG på ett prov. Då var jag otroligt stolt. Det var ju ett sånt här verkligen
teoretiskt ämne. Det var helt otroligt. Men jag har bara fått det i musik på högstadiet som slutgiltigt, men inte på
ett prov.

När det gäller målsättningar för framtiden, handlar det inte oväntat om att kunna utvecklas vidare
inom ett område man är bra på, och att förhoppningsvis kunna leva på en intresseorienterad
verksamhet. Ett intressant drag i informanternas berättelser är att det finns en hög grad av
medvetenhet och realism i de förhoppningar som deklareras. P1 berättar:
Mitt mål är att jag ska kunna leva på min musik. Som gitarrbyggare, jag har faktiskt gjort en del grejer, bland
annat byggt ett par pedaler till min gitarr. Jag vill fortsätta min utbildning i musik efter gymnasiet, först på en
högskoleförberedande utbildning på en folkhögskola och sedan på högskolan.

Medvetenheten om att ansvaret för individuella prestationer och resultat ligger inom en själv
signaleras tydligt av flera informanter. Att lyckas är något man måste jobba på – en process som
utgör en integrerad del av livet. För att nå sina mål måste man först och främst ta tag i sig själv. P2
berättar:
Min inställning har varit: Kör på och gör så gott du kan. Ni lärare kan aldrig tvinga någon att bli godkänd. Det
beslutet måste eleven ta. Vill man kämpa så gör man det. För mig har det handlat om att kämpa mer – alla de där
festerna som man missat. På fritiden är man alltid i arbete. Men man missar de där festerna för att man måste
plugga. Men jag har haft teatern, det har varit min grej. Och jag har sjungit i kör. Jag vill satsa på det komiska –
inte det dramatiska inom teatern. Man måste prova, man måste kämpa – det är samma sak som med dyslexin. Jag
är social och tycker om att hjälpa människor. Och jag är oerhört motiverad: ’Utgå från dig själv – motivera andra
när man själv har klarat det!’.

Förmågan att driva på sig själv och att inte isolera sig utan försöka att samverka med andra
människor, tycks vara saker som skapar framgång i såväl studier som det sociala livet. Värd att
uppmärksamma är den ödmjukhet som P2 ger uttryck för i fråga om hur man lär in sina repliker när
man samtidigt har läs- och skrivproblem. P2 konstaterar: ”Det här med att plugga, där har jag ju lärt
mig en del knep på teatern, för att komma ihåg replikerna. Hittills har det inte varit något problem.
Jag har klarat mig.”
Liksom flera av de andra intervjuade eleverna framhåller P2 betydelsen av att undervisningen
utformas på ett sådant sätt att eleverna får ”prova på sakerna, något praktiskt”. Vidare konstateras
att mening och motivation skapas genom att arbetet sker lugnt och systematiskt, och med god
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framförhållning i planeringen. Framförhållningen i undervisningen uppmärksammas av flera
informanter.
Liksom några av de andra intervjuade eleverna menar även P2 att bilder och visuella hjälpmedel är
bra stöd i undervisningen. Till detta kommer att trygghet och tillförsikt skapas genom att läraren
samlar upp och har ”en återkoppling eller kontroll” i samband med att lektionen går mot sitt slut.
Återigen ser vi ett exempel på att gemensamma återkopplingar i klassen tycks ha särskild betydelse
för elever i läs- och skrivsvårigheter.
P2 ger under intervjun ett par exempel på motivationshöjande händelser från gymnasietiden. I det
ena fallet handlade det om en förväxling av två elevarbeten. P2 berättar:
Ibland, i vissa perioder har skolan funkat jättebra. Men det här arbetet jobbade jag på hemma. Tjejen [en flicka i
klassen] fick MVG och jag fick G på våra arbeten. Problemet var bara att de hade förväxlat arbetena. Men när
det visade sig att det där arbetet inte var mitt så… så det var mitt arbete som var ett MVG. En förväxling där, de
där lärarna trodde att vi skämtade med dom. [---] Men när, mitt arbete var ett MVG och hennes ett G fastän
hennes skulle varit ett MVG eftersom hon alltid gör sådana MVG-arbeten. Det förväntades. Då kändes det lite
så; här fick du dig! Jag är inte så dum som jag ser ut, det var den tanke man hade. Det var roligt. Det var ett
genombrott! Nu har jag lyckats. I den stunden kändes det: Yes! Det påverkade betyget.

Den andra händelsen var när läraren i religion meddelade att P2 skulle komma att få IG i kursen. P2
berättar:
Ämnet hade på något sätt glömts bort – jag fick inte veta hur illa jag låg till förrän det återstod en vecka till
betygssättningen. Trots att jag varit på lektionerna. Han måste ha sett vartåt det lutade… Läraren trodde nog inte
att jag skulle klara det, det märktes. Han trodde inte att jag skulle klara slutet: ”Va, ska du jobba?” det var på
torsdagen. Det var bara att bita ihop och fortsätta. Jag har alltid varit en kille som har varit i skolan. Jag har
sällan skolkat. Jag har varit den som har varit i skolan. Det kan inte alltid vara roligt. Det har inte varit något
tvång hemifrån, men jag har haft stöd därifrån. Jag jobbade stenhårt och körde bara religion sista veckan i
gymnasiet. Och jag klarade mig!

Av citatet förstår vi att också P2 är medveten om betydelsen av att ha ett stabilt och positivt stöd
hemifrån. Men det är egentligen först när samtalet går in på erfarenheterna från grundskolan som vi
inser hur ambitiöst föräldrarna har engagerat sig för att sonen skulle få det stöd han var berättigad
till. På frågan om vilken hjälp han verkligen fick under tiden i grundskolan berättar P2: ”Hela
grundskolan, från år 2 till år 9, var det ständigt bråk om assistenten. Skolan ville ta bort henne, men
min pappa argumenterade ganska hårt: ’Det handlar bara om pengar’, sa han.” Att det stöd som P2
fick tydligen under hela grundskolan var ifrågasatt och ständigt föremål för debatt, torde knappast
ha hjälpt till att skapa en önskvärd grad av arbetsro och koncentration.
Också lärarens engagemang och uppskattning tas upp som en viktig motivationsfaktor. För P2 blev
behovet av lärarens uppskattning och acceptans en verklig drivkraft i arbetet för godkända betyg. Så
här berättar P2: ”I år 8 kom en vändpunkt när läraren en dag började prata om betyg. Men det här
ska vi nog fixa så att de tycker om mig i alla fall. Nu kör vi – det var nog då kicken kom. Jag
försökte, och fick betyg i alla ämnen utom engelskan.”
Värt att notera i P2:s framställning är att han redovisar en stabil och hög motivationsnivå. Därtill
kan vi konstatera att han antingen haft marginalerna på sin sida, eller att han förmått tolka resultaten
på ett positivt och för självbilden utvecklande sätt.
En annan sak rörande upplevelsen av motivation berörs av P3. Denne fäster i sin redogörelse
särskild vikt vid stämningen i klassen. Så berättar han att han lätt påverkas – både positivt och
negativt – av hur det är i klassen. Är stämningen bra så genereras drivkrafter som blir ambitioner. I
detta sammanhang menar han att läraren har en närmast avgörande roll. Det har stor betydelse att
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läraren driver på och vill någonting med sin undervisning, och att läraren är den som hjälper
eleverna att skapa överblick och att få grepp om ämnet. Här kan bilder hjälpa till för att skapa fokus
och koncentration, inte minst för elever som är mera estetiska, framhåller P3.
I P3:s berättelse fokuseras läraren tydligt både i sin roll som pedagog, organisatör och kreatör. Med
att läraren dessutom tilldelas rollen som både inspiratör och pådrivare inställer sig naturligtvis
frågan om vilken kapacitet och förmåga den vanlige klassläraren kan förväntas ha. Visserligen kan
förändringar av lärarutbildningen liksom lämplig fortbildning påverka positivt, men kanske skulle
det därtill behövas en fördjupad debatt rörande lärares arbetsmiljö och arbetsvillkor – inte minst om
vi har för avsikt att arbeta inkluderande (utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv).
Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver mycket hjälp och stöd för att lyckas. Det är dock viktigt
att eleven själv gör valet att ta emot hjälp. Men känslan av att verkligen förstå vad man håller på
med, och att ibland uppnå ett VG har en starkt motiverande effekt, menar P3. För närvarande går P3
musiklinjen på en folkhögskola. Han berättar: ”[Jag] hade egentligen tänkt söka till jazzlinjen på
Fridhem liksom ett par kompisar, men var lite sent ute med ansökan. Vill fortsätta efter
folkhögskolan med studier på Musikhögskolan i Malmö.”
Här finner vi ytterligare en elev med tydliga målsättningar, och ambitioner där man tar vara på
starka sidor i den egna personligheten. Beträffande just mål och ambitioner berättar P3 vidare om
sin nuvarande studiesituation på folkhögskolan: ”Trodde det skulle vara väldigt slappt där. Man har
egna studier, totalt eget ansvar, men det som var så roligt där var att där är bara ambitiöst folk som
går på utbildningen. Då blir man själv också väldigt ambitiös.” Som vi ser återkommer P3 till att det
är den sociala omgivningen som har störst betydelse för viljan att lyckas. På nytt hänvisar han till
folkhögskolan som exempel. Han förklarar: ”Där finns personer som brinner – klart att man vill –
att man hänger på.”
4.2.3 Sammanfattning
Samtliga av de intervjuade framhöll att hjälpen och diskussionen i hemmen var en
motivationshöjande faktor. Gränsen mellan inre motivation och yttre krav från föräldrar kan dock
vara svår att dra. De flesta ansåg att framgång i skolan, till exempel ett bra provresultat eller en
lyckad inlämningsuppgift, var motivationshöjande. Två stycken uttalade att bra betyg också hade
denna effekt. Någon informant påtalade elevens eget ansvar för att lyckas, inte bara i skolan utan
genom hela livet. En annan påpekade att man lätt dras med av stämningen i klassen, både positivt
och negativt. Är det en drivande klass blir man motiverad att jobba och göra sitt bästa.
Lärarens förhållningssätt och bemötande uppmärksammades av samtliga informanter. Att få beröm
och uppskattning höjer motivationen. Lektionerna bör vara omväxlande och intressanta, gärna med
praktiska inslag. Flera stycken tyckte det var positivt med återkoppling i slutet av lektionen. Något
som eleverna saknade var framförhållning i lektionerna. De ville gärna i god tid få reda på vad som
skulle gås igenom så att de kunde förbereda sig. Tyvärr fungerade inte detta. Något att ta till oss
inför framtiden. Att ha ett framtida mål för sin utbildning uppfattas som viktigt för flertalet
informanter.
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4.3 Locus of control
Av våra samtal med informanterna framgår det hur de förhåller sig till lärande och olika uppgifter.
Informanterna gör aktiva val kring hur de fördelar sin tid mellan skola och fritid samt vilket/vilka
ämne man prioriterar. De beskriver situationer där de har positiva upplevelser av lärande,
situationer där de på ett aktivt sätt kan påverka resultatet. Det visar sig att man är olika skickliga i
att ta ansvar för sina handlingar. Flertalet informanter är aktiva medskapare och vet vilka strategier
som är användbara för att uppnå realistiskt satta mål. De uppvisar en hög grad av inre locus of
control. I framställningarna finns det även exempel på mycket tuffa situationer som vänds till något
positivt av informanten. Istället för att skylla på andra eller ge upp väljer dessa informanter ett annat
förhållningssätt.
4.3.1 Flickor
F2 berättar att hon vill klara skolan och få ett bra betyg. I många teoretiska ämnen finns det sådant
som hon inte gillar. Det påverkar hennes motivation i dessa ämnen. Om sitt lärande berättar F2
följande:
[Jag] jobbar mycket hemma där [jag] kan fråga pappa eller mamma. [Jag] jobbar inte med band eftersom det tar
för mycket tid. Det blir mer att jag läser och att vi sedan diskuterar texterna därhemma. Detta har gjort att jag har
fått en högre medvetenhet om exakt vad jag har svårt för… en större insikt om det egna lärandet.

F2 beskriver hur stödet hemifrån ger henne en styrka och en ökad medvetenhet om de egna
svårigheterna. Vidare framhåller F2 att dyslexidiagnosen har gett henne ett annat förhållningssätt
till det egna lärandet. Genom den fördjupade kunskapen om de egna svårigheterna upplever hon nu
att hon bättre vet sina begränsningar och hur hon ska hantera dessa. Diagnosen blev en positiv
vändpunkt. Flera faktorer samverkar för att stärka F2:s upplevelse av att kunna påverka sin
situation. En förstärkt medvetenhet påverkar också motivationen och hur hon använder sin tid för
att klara skolan och få bra betyg.
F3 beskriver hur hon gör medvetna val beträffande studier och andra aktiviteter. Alla kurser är inte
lika viktiga. Det medför att hon gör medvetna val på vilka kurser som hon väljer att satsa på. Hur
mycket tid och kraft hon ska satsa på olika saker är något som hon noga tänker igenom – allt
beroende på vad hon satt upp för mål.
Det är ju klart att man vill ha bra betyg, men jag vill inte sluta leva. [---] Jag försöker göra alla grejor man ska,
men om jag gör det helhjärtat eller... det, det är olika. Det finns många grejor jag skulle kunna göra lite bättre om
jag hade bättre med tid.

Här visar F3 en stark tilltro till sin egen förmåga när hon konstaterar att hon skulle kunna uppnå
ännu bättre resultat om hon fick mer tid. Tidsaspekten gör att hennes känsla av kontroll över
situationen påverkas i en negativ riktning. Ändå kan vi konstatera att F3 genom sina aktiva val
bemästrar sin situation. F3 konstaterar att hon är rätt envis när hon har bestämt sig för att lyckas.
Som exempel på en positiv upplevelse nämner hon en uppgift att skriva en artikel, där hon
verkligen kände att hon lyckades. Den aktuella artikeln lämnades in tidigt och fick hon den tillbaka
med lärarens synpunkter för ny bearbetning. F3 tog den tillbaka, ändrade och var klar en hel vecka i
förväg. Vidare ser vi att ett känslomässigt engagemang inför en uppgift är viktigt för F3. Att ha
tillräckligt med tid för att kunna utföra en uppgift omsorgsfullt och väl är något som flera
informanter återkommer till.
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Av samtalet framgår att flickorna gör medvetna och aktiva val både i skolan och på fritiden. F3 är
den av flickorna som tydligast markerar att fritiden, pojkvännen och kompisarna ibland är viktigare
än skolan.
4.3.2 Pojkar
P1 anser att han har stor livserfarenhet för sin ålder. Arbetet i ungdomsrådet har lärt P1 att agera
offentligt och gett honom bättre självförtroende. P1 beskriver situationer som tydligt visar att han
upplever att han har kontroll över och kan påverka händelseförloppet. Genom att sin närvaro i olika
miljöer har P1 utvecklat sin verbala förmåga till sin fördel.
P1 menar att han är bra på att lyssna och minns det han hör. Att lyssna är hans starka kanal som gör
att han upplever att han behärskar situationen. Första gången P1 fick riktigt bra resultat i skolan var
i naturkunskap och han fick sitt första MVG på ett prov. P1 fick ett muntligt prov. ”Då var jag
otroligt stolt. Det var ju ett sånt här verkligen teoretiskt ämne. Det var helt otroligt.” I denna
händelse visar P1 hur han har inflytande över sin situation varvid han lyckas till och med i
naturkunskap. Att P1 lyckades, anser han själv, berodde på att läraren berättade mycket om
avsnittet. Dessutom hade han en CD som han lyssnade på och instuderingsfrågor som han gick
igenom. Händelsen stärkte hans självförtroende och visar att P1 ibland använder hjälpmedel för att
nå framgång i studierna.. P1 påpekar att hans goda ordförråd varit till stor nytta i studierna.
Muntliga förhör har därför varit mycket bättre och lättare för P1. Om det varit möjligt har han alltid
föredragit muntliga förhör. Uppenbart upplever P1 att han har hög inre locus of control när det
gäller muntliga situationer. För att ta ut det viktigaste och få grepp om situationen har P1 en särskild
strategi. Han gör inga utförligare anteckningar utan tar bara enstaka stödord.
Istället har jag lyssnat mycket, frågat kompisar. När jag läser har jag försökt att dra egna slutsatser. När jag
skriver är det korta meningar, ska man ha ett tal så har man några korta ord, eller för en diskussion – för att få en
röd tråd.

Genom ett aktivt förhållningssätt upplever P1 att han påverkar och har stort inflytande över sitt
lärande. P1 märker en skillnad mellan situationen före och efter dyslexidiagnosen. Han upplever sig
ha blivit säkrare och satsar bara på godkänt i vissa ämnen som han inte tycker är så intressanta. I
ämnen som han tycker är viktigare satsar han mer energi. Han lägger också ner mer tid på sina
musikarrangemang. Att läsa noter var tidigare problem men P1 har lärt sig att se noterna som bilder,
som fraser inom en takt. På detta sätt han kan förutse vad som ska komma, vilket ger en ökad
säkerhet i spelandet.
P1 ger flera exempel på hur han har lärt sig att bemästra sina svårigheter. Hans tillvägagångssätt har
lett till positiva upplevelser i lärandet, vilket också förbättrat hans självförtroende. Vidare beskriver
han hur han gör aktiva val i studierna för att satsa på de kurser som känns viktiga för honom.
P2 berättar att han via sitt teaterintresse har han lärt sig olika knep för att komma ihåg repliker. Ett
sätt är att han bara sitter och lyssnar. Då kommer han ihåg mer. P2 upplever att han på detta sätt kan
lära sig att memorera saker bättre. Det går också bättre i skolan om han får lyssna och tala istället
för att skriva. Han tycker också att det ibland kan vara svårt att förstå vad han har skrivit när han
kommer hem. Att skriva kräver så mycket energi och koncentration att han förlorar innehållet.
P2 hade stöd av specialpedagoger och utnyttjade läxhjälpen på gymnasiet. På vanliga lektioner
hjälpte kompisar till med att skriva anteckningar som han sedan kunde kopiera. I grundskolan hade
P2 assistent. Direkt efter lektionerna pratade de igenom innehållet vilket hjälpte P2 att komma ihåg
stoffet bättre.
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P2 berättar också att han läste in hela religionskursen på en vecka. Läraren hade inte underrättat
honom om att han skulle få IG trots närvaro på lektionerna. Tillsammans med en specialpedagog
som hjälpte honom att strukturera arbetet uppnådde han kriterierna för betyget godkänd. Beskedet
om att han inte skulle bli godkänd på kursen fick han en vecka före studentexamen, så han missade
mycket av firandet med kamraterna. Denna händelse gav honom visserligen självförtroende, men
det var på ett sätt som han gärna hade varit utan. P2 berättar
Läraren trodde nog inte att jag skulle klara det, det märktes. Han trodde inte att jag skulle klara slutet: ”Va, ska
du jobba? Det var på torsdagen. Det var bara att bita ihop och fortsätta. [---] Jag jobbade stenhårt och körde bara
religion sista veckan i gymnasiet. Och jag klarade mig!

Att läsa in en kurs på en vecka är en händelse som antyder en hög grad av inre locus of control. En
annan händelse som påverkat P2 var när en lärare förväxlade två elevarbeten som var utan namn. P2
arbetade hemma och lade ner mycket tid på uppgiften, men glömde skriva sitt namn. Det visade sig
att flickan som lämnat in utan namn fick betyget MVG medan P2 fick G. Problemet var bara att
arbetena hade blivit förväxlade. Läraren trodde först inte på det, men måste snart medge sitt
misstag.
Då kändes det lite så; här fick du dig! Jag är inte så dum som jag ser ut, det var den tanke man hade. Det var
roligt. Det var ett genombrott! Nu har jag lyckats. I den stunden kändes det: Yes! Det påverkade betyget.

Denna händelse visar på informantens förmåga till eget ansvarstagande och starka vilja till
uppoffring. Tydligt är att händelsen förstärkte informantens tilltro till sin egen kapacitet. P2
beskriver också sin förmåga till självständigt ansvarstagande.
Jag har alltid varit den killen som varit i skolan. Har jag sällan skolkat så har det varit av någon anledning inte
för jag varit trött och så... Jag har alltid suttit där. [---] Jag tycker det har varit väldigt besvärligt och varit
irriterad på dom som inte har varit där, på lektionerna. Nej, jag har varit den som har varit på lektionerna. Jag är
född så att gå till skolan. Det kan ju inte alltid vara roligt. Föräldrarna sa att är det så att du vill vara hemma så
var så god och ta konsekvenserna. Jag har varit hemma och varit sjuk. Det händer att jag kommit för sent men då
är det mer att man har andra intressen. Men i skolan har jag varit.

Läraren kan inte ta ansvar för allt. P2 förklarar att oavsett hur en lärare arbetar så kan denne inte
”tvinga någon att bli godkänd”. Det beslutet måste eleven själv ta.” Det är upp till eleven att ansvar
för sina studier. Har man ett mål som man vill uppnå så får man kämpa för att nå det. Genom sina
ställningstaganden visar P2 att han aktivt påverkar sin situation. Att ta på egen hand ta ansvar för
sitt lärande är något som flera av informanterna lyfter fram. Detta ansvar innebär att informanten
aktivt påverkar sin situation med syfte att bättre lyckas i sitt lärande.
För mig har det handlat om att kämpa mer [än de andra] – [Tänk] alla de där festerna som man missat. På fritiden
är man alltid i arbete. Men man missar de där festerna för att man måste plugga.

Här görs ett medvetet val för att lyckas med studierna. När P2 beskriver hur han tar kontroll över
sina handlingsmöjligheter (handlingsalternativ) ger han flera exempel inom och utanför skolan där
han upplever att han lyckas med det han företar sig. Han berättar om den mödosamma vägen och
glädjen när han av egen kraft lyckas med en uppgift. Samtidigt kommer han inte ifrån tankarna på
vad han har försakat. Arbetet i skolan till trots har dock P2 ibland tillåtit sig belöningar som att delta
i teateruppsättningar och att sjunga i kör.
P3 berättar att han hänvisad till att arbeta mycket på egen hand. Han beskriver också frustrationen
över att misslyckas, vilket visade sig i betygen. P3 förklarar hur han målmedvetet kämpat för att
uppnå betygsmålen. Han beskriver hur han upplevt att han under en tid lyckats med sina
målsättningar varefter det följt en period då han inte orkat kämpa. ”I vissa tider kände jag att allt
fungerade och att 'Det här ska jag fixa' och en viss tid bara gav jag upp. Det var så himla jobbigt.”
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P3 är en fighter. Han upplever tillfällen då han har kontroll över situationen, men han beskriver
också situationer där han misslyckas. P3 berättar hur han sätter upp mål för sina studier och säger
att när det börjar ”krisa” försöker han tvinga sig själv att lyckas.
Att ha gått igenom många svårigheter har gjort att jag lärt mig att kämpa. ”Finns det något moment i livet som
inte innehåller problem?” Man kan ju alltid förbättra saker och ting, allt är ju inte fläckfritt. Så absolut det är ju
nyttigt att jag har gått igenom det jag har gått igenom. Jag säger ju inte att det är onödigt. Jag menar inte det alls.
Visst man kunde ju säga att det kunde varit bättre. [---] Jag är en sån person som har fått verkligen kämpa.

I flera situationer uppvisar P3 på en hög inre locus of control. Trots sina svårigheter konstaterar P3
att han stärkts i sina svårigheter. Svårigheterna har gett honom erfarenheter som han anser är viktiga
som han inte vill vara utan. När det gäller att beskriver sin livssituation väljer P3 att göra detta
positivt sätt. P3 framställer sig som verbalt duktig och beskriver hur han kontrollerar vad som är
viktigt genom att prata med kompisar. På lektioner fokuserar P3 på det som läraren pekade ut som
viktiga delar på avsnittet. När läraren säger ”Det ska ni kunna” skriver P3 ner vad det handlar om
och letar sedan upp i boken och läser på. Så här kommenterar han ett exempel: ”Det var ju inte alls
mycket, kanske några spalter. Just, de här små grejorna. Då behärskade jag det. Om jag fortfarande
var osäker på något eller om det skulle komma på provet så pratade jag med kompisar igen.”.
Genom att ställa frågor och vara aktiv skaffar sig P3 ett inflytande över situationen. Detta ger
honom inflytande över det egna lärandet.
4.3.3 Sammanfattning
Hälften av informanterna uttrycker klart att de väljer aktivt hur mycket arbete de ska lägga ner på
sina studier. En uttrycker att han nöjer sig med ett G i ett ämne som inte är så intressant och lägger
istället ner mer tid och kraft på något annat. En annan av informanterna berättar att hon väljer
kanske VG framför MVG för att istället kunna umgås med sina vänner, men poängterar dock att
hon gör allt men olika bra, eftersom hennes mål är ett gymnasiebetyg.
En av de andra manliga informanterna berättade om två för honom viktiga händelser där han
upplevt sig ha kontroll över sina studier. Det ena tillfället var då han läste in en religionskurs på en
vecka, den andra var då han lyckats särskilt bra med ett arbete. Informanterna poängterar också att
det är elevens ansvar för hur det ska gå i skolan inte lärarens. En av de kvinnliga informanterna
ansåg att stödet hemifrån gjorde henne mer medveten om var hennes svårigheter fanns.

4.4 Undervisningens organisation
I skolans värld kretsar mycket kring ord och text. Att kraven på elevers läs- och skrivförmåga är
höga, slår särskilt hårt mot de elever som inte har kapaciteten att på viss tid tillgodogöra sig en text.
Genom att inte ge det stöd och den hjälp de är i behov av försätter skolan dem i situationer de till
sist inte orkar med, utan istället agerar på ett sådant sätt att de upplevs som okoncentrerade eller
skoltrötta. Undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter kan därför behöva läggas upp på
annat sätt. På följande sätt tänker informanterna kring undervisningens upplägg och organisation.
4.4.1 Flickor
Det ska vara lugnt och tyst under lektionerna så att man kan koncentrera sig, tycker F1. Läraren ska
börja med en muntlig genomgång och därefter kan klassen arbeta självständigt. F1 föredrar att
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läraren förklarar istället för att låta eleverna ägna sig åt egen inläsning. Vid genomgångar bör
läraren göra pauser så att alla hinner med att anteckna.
Läraren ska dessutom kunna göra tråkiga ämnen roliga, till exempel genom att arbeta med bilder.
Bilder är också lättare att komma ihåg. Vidare bör läraren ha en uppsamling i slutet så eleverna vet
att de förstått och gjort rätt. Det kan vara ytterligare ett tillfälle till repetition.
En lärare ska vara bra på att lära ut, det vill säga kunna förklara på ett enkelt sätt och stötta eleverna.
Kanske ska han/hon också ge extra uppgifter och ge beröm så att eleverna vet vad de gjort bra. Det
ska också vara lätt att fråga läraren om man inte förstått, även utanför klassrummet.
Läraren ska ”stötta en”, kanske ge en extra uppgifter, och ibland ge beröm. Vissa är bra på att ge beröm – så att
man vet vad som är bra. En lärare ska också vara bra på att lära ut, på ett enkelt sätt – förklara bra och inte
krångla till det, med lätta ord och så … Läraren ska gå runt så man kan fråga. Man ska kunna fråga om allt. Och
det ska gå att söka upp läraren.

F1 tycker att läraren ska vara ”lagom sträng”. Som exempel nämner hon att arbeten ska lämnas in i
rätt tid. Läraren bör också kontrollera närvaron och tala om vad nästa lektionstillfälle ska handla
om. Det tycks vara viktigt för F1 att veta vad läraren står för och att ha en sådan relation med denne
så att hon lätt kan fråga om det är något hon inte förstått. Dessutom verkar det vara så att hon vill få
respons och feedback från läraren ofta för att veta om hon är på rätt väg. Kanske kan behovet av
beröm också vara ett sätt att få känna sig sedd.
F2 tycker det ska vara variation på lektionerna. Det kan betyda att eleverna själva får testa saker,
eller göra något praktiskt. F2 avslöjar sitt intresse för ”experiment på folk, som i psykologin”. Hon
förklarar: ”Man förstår bättre och kan sätta sig in lättare och skriva någonting när man liksom varit
med i ett sånt experiment.”
Läraren får inte heller ha så bråttom att eleverna inte hinner tillgodogöra sig det nya stoffet. Alla
måste förstå när läraren går igenom något nytt.
Och så ska man se upp med alltför snabba genomgångar. Mycket fakta på kort tid ska man undvika [som lärare].
Man behöver lite tid för att man ska fatta. Det behövs ”förståelsetid” för att det ska sätta sig.

F2 påpekar behovet av att det är lugnt i klassrummet. Att använda bilder i undervisningen eller göra
sådant som kan kopplas till egna upplevelser är positivt. Det är ofta bra att blanda eget arbete med
genomgångar, tycker hon. Det muntliga och konkreta verkar vara positivt för F2 då hon kan utnyttja
sina starkare kanaler.
På naturkunskapen får vi ofta en stencil med laborationsinstruktioner punktvis som läraren sedan går igenom
med klassen. Läraren skriver upp svåra saker och svåra ord på tavlan, och förklarar. Det är bra. Och jobba
självständigt sedan.

En bra lärare ska vara glad, framåt och mån om att alla elever verkligen lär sig. Läraren ska lyssna
på elevernas önskemål och försöka anpassa sig därefter. Det är bra om eleverna får vara med och
påverka innehållet och upplägget i en kurs, för då känner eleverna sig mer delaktiga. Eleverna ska
kunna fråga läraren om något är oklart. Han/hon ska säga ”jag är här för er om ni behöver något”.
Det är viktigt att det är en bra relation mellan lärare och elever, den ska vara ”behaglig och trygg”.
F3 önskar omväxlande och varierade lektioner. Läraren får gärna börja med en genomgång som
sedan följs av eget arbete. Detta arbetssätt gör att det inte blir så enformigt. Det kan också vara bra
om läraren lämnar ut en stencil om vad som ska läsas vid nästa lektionstillfälle så att eleverna kan
förbereda sig. Det är också bra med mycket muntligt under lektionerna och att se på filmer, till
exempel på engelska och då utan text. Efteråt kan man diskutera filmen, vilket upplevs positivt.
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En bra lärare är någon som verkligen ”brinner” för ämnet. Det kan bland annat visa sig vid
genomgångarna, tycker F3. En bra lärare ska vara kunnig och förstående, fråga eleverna vad de
menar och vara intresserad av vad de säger, dessutom ska han/hon kunna ge eleverna möjlighet att
välja, till exempel om de behöver extra tid. Läraren ska också visa intresse för eleven utan att vara
påflugen. ”Ett tips till lärare är att bry sig, men inte lägga sig i. [---] Min mentor, hon pratar jag
mycket med, hon lyckas med det där att hålla balansgången. Hon bryr sig utan att lägga sig i.”.
Personligheten har stor betydelse liksom ”rättvisa och sån´t här vanligt…”. Läraren ska inte vara så
”lärarig” utan kunna prata. Relationen mellan elev och lärare tycks vara viktig och det verkar vara
så att F3 anser att en lärare ska finnas till hands då eleverna behöver henne/honom.
4.4.2 Pojkar
Läraren ska vara kunnig i sitt ämne, duktig på att förklara och använda många praktiska exempel.
Han/hon ska också vara konkret och tydlig. Att arbeta med bilder och film är positivt anser P1.
”Bilder är otroligt bra – även filmer där att man kan använda både syn och hörsel.” Det kan vara så
att istället för att arbeta med texter är det lättare med konkreta arbeten och bilder där P1 inte
behöver anstränga sig lika mycket som då han ska läsa en text. Dessutom ska läraren känna till sina
elevers behov och kunna arbeta individanpassat. Läraren ska veta att ”den här killen eller tjejen
liksom, man måste köra på sitt sätt…” Läraren kan också fråga eleverna hur de vill ha det i början
av en kurs. Att läraren har kännedom och intresse för varje elev och därmed deras problem samt
vilja att rätta sig efter deras behov tycks vara av vikt för P1.
Det är bäst med muntliga genomgångar och diskussioner, tycker P1. Han säger: ”En bra teoretisk
lektion är mycket prat.” Han anser också att man ska kunna be om muntliga prov och redovisningar.
P1 ger ett intryck av att vara mycket verbal vilket han säger sig ha övat upp ytterligare då han var
aktiv i Ungdomsrådet. Tydligt är att han föredrar muntlig framställning framför skriftlig.
P1 föredrar högläsning. Det kan vara läraren eller någon klasskamrat som läser högt i helklass eller
i grupp. Det är också viktigt och bra med beröm, tycker han, eftersom man får större självförtroende
då. Trots att P1 säger sig ha stort självförtroende finns ett starkt intresse för att bli uppmärksammad.
Jag blev stärkt av att vara med i ungdomsrådet. Man var ute på skolor och informerade elever, och fick beröm av
lärare. Det är viktigt med mycket beröm. Jag är alltid mig själv. Det är en styrka. Det är alltid bra med beröm.
Ungdomsrådet och musiken blev en vändpunkt.

En bra lektion börjar med att alla är där i tid, tycker P2. Läraren ska kort redogöra för lektionens
innehåll. Därefter bör det följas av praktiskt arbete, man får prova på saker. Det är viktigt att tempot
är lugnt så det inte känns stressigt. P2 tycker också att det är positivt med en återsamling i slutet av
lektionen, en återkoppling eller kontroll ”så att man vet att man gjort rätt”. P2 tycker också det är
positivt då läraren arbetar med bilder. Det är lättare att förstå bilder och dessutom roligare. Att inte
känna tidspress samt att ha inslag av praktiska övningar är viktigt för P2, liksom de muntliga
återkopplingarna för bekräftelse. Han tycker högläsning är ett bra sätt att jobba på, både i grupp och
i helklass. Dock läser han själv inte högt inför klassen.
En bra lärare ska ha ”struktur och tydlighet”. Denne ska veta vad som ska göras. P2 anser det
viktigt att kriterierna för olika betyg är tydliga så att eleverna vet vad som krävs. Det är lättare att
arbeta om man från början vet precis vad som krävs. Därmed kan man börja arbeta för att nå G för
att därefter eventuellt fortsätta med att arbeta för ett högre betyg, menar P2.
Det är av stor vikt att läraren pratar med eleverna, hör vad de anser om ämnet och frågar hur det går.
Inför en fiktiv lärare förklarar P2: ”Sätt dig ner med eleven och prata. Hör vad eleven tycker om
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ämnet. Diskutera, det är väl där det börjar.” Läraren bör vara förstående och veta att olika elever har
olika behov, till exempel att vissa elever behöver mer tid än andra. I undervisningen kan detta ofta
regleras genom ”tysta överenskommelser”.
En viktig egenskap hos en bra lärare är att kunna ”driva på” eleven. Denne ska kunna göra ämnet
intressant. Detta betyder inte att läraren behöver ”brinna” för ämnet, ”han behöver bara lägga fram
det på ett sådant sätt att eleverna känner att wow, det här vill jag lära mig eller det här skulle jag
vilja lära mig”. Det tycks särskilt betydelsefullt hur läraren inleder ett nytt arbetsmoment. Helst ska
läraren berätta på ett sådant sätt att eleverna får en överblick över vad ämnesområdet handlar om.
Läraren kan gärna ta hjälp av bilder för att skapa förståelse eller fånga elevernas koncentration.
Att arbeta i grupp kan vara bra eftersom eleverna då också samtidigt lär sig samarbeta, menar P3.
Läraren kan också se till att elever vid behov till exempel kan få längre tid på sig eller kan gå iväg
och arbeta på annat håll än i klassrummet. ”En bra lärare ska kunna vara förstående, vara vis.”
Denne ska kunna hjälpa till vid problem som till exempel att ordna extra hjälp till elever. En lärare
ska också vara ärlig mot sig själv och eleverna. Dessutom ska läraren inte vara rädd för att ta tag i
svårigheter utan mana på eleven, på ett positivt sätt, att denne måste sköta sina uppgifter. ”… en bra
lärare ska kunna ta väldigt bra kontakt med eleven, ska kunna ha en väldigt bra människokontakt”
och att ge eleven respons, tycker P3. Att läraren därtill måste ha en pedagogisk medvetenhet
tydliggörs i följande kommentar:
Men läraren måste vara intresserad av att lära ut till människor för det är ju inte det lättaste. Alla fungerar ju
olika och lär med olika sinnelag. Det är ju absolut inte det lättaste att berätta för en människa hur man ska lära
sig det här. Jag tycker det är jätteviktigt att ha passionen att syssla med människor.

För att klara av sin skolsituation tycks de flesta elever i läs- och skrivsvårigheter utarbeta egna
strategier. De lär sig utnyttja sina starka kanaler och vidareutveckla egenskaper som kan användas
kompensatoriskt. Detta kan vara att träna upp en förmåga att aktivt lyssna på och minnas inlästa
texter istället för att själv läsa. Det kan också vara att på ett mera aktivt sätt använda bilder eller film
som informationskälla och utgångspunkt för lektionssamtal.
4.4.3 Sammanfattning
Samtliga informanter framhåller betydelsen av en god relation mellan lärare och elev. Två av dem
tyckte att det var viktigt att eleverna hade möjlighet att vara med och påverka undervisningen.
Hälften tyckte att läraren skulle känna till elevernas behov och rätta sin undervisning efter detta.
Två stycken tyckte också det var viktigt att få beröm av läraren.
Fyra av de informanterna önskade muntliga genomgångar och två av dessa betonade också att det
var viktigt att få tillräcklig tid för att hinna anteckna. Två stycken av de kvinnliga informanterna
tyckte det var av stor betydelse att det var lugnt och tyst under lektionerna. Att lektionerna skulle
vara omväxlande (och roliga) påtalade hälften av informanterna, några tillade också att det var
viktigt att läraren kunde förklara på ett enkelt sätt. Två tredjedelar ansåg att arbete med bilder
underlättade inlärningen. Lektionerna skulle också med fördel innehålla praktiskt arbete.
Hälften av de informanterna framhöll vikten av en återkoppling eller uppsamling i slutet av
lektionerna för att på detta sätt få en repetition eller bekräftelse på innehållet. Två stycken önskade
mer framförhållning vad gällde kommande lektioner. Eftersom de då hade möjlighet att förbereda
sig före lektionerna.
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4.5 Inlärningsstrategier och metakognition
I den pedagogiska situationen innebär metakognition att eleven inte bara fokuserar på själva
innehållet utan även är medveten om hur man gör – och varför – när man lär. Eleven har kännedom
om eller förståelse för den kunskap som hon eller han förfogar över. Genom att kunna tillämpa
kunskapen eller genom att med ord kunna beskriva den, visar den studerande att han eller hon är
medveten om sitt tänkande. Informanternas uttalanden om hur de upplever lärandet avslöjar en del
om deras metakognitiva tänkande och förmåga.
Att gymnasiet ställer nya och högre krav på elevers arbetskapacitet och förmåga att på egen hand
tillgodogöra sig delar av ämnesinnehållet är inte oväntat. Men för många elever i läs- och
skrivsvårigheter innebär den dramatiskt ökade arbetsbördan något av en chock. Tyvärr är det alltför
ofta så att elever i läs- och skrivsvårigheter förutsätts kunna tillgodogöra sig olika typer av skriftlig
information på samma villkor som övriga elever. En följd av detta är att många dyslektiker skapar
strategier, inte för att utvecklas i sitt lärande, utan för att klara speciella skolsituationer med äran i
behåll.
4.5.1 Flickor
För att klara uppgifterna i skolan berättar F1 att måste hon koncentrera sig. Då hon får en text läser
hon den långsamt och noga flera gånger. ”Om man ska läsa så måste jag läsa texten flera gånger för
att jag ska förstå den.” Dessutom pratar hon hemma ibland om texterna och läser dem högt. F1
tycker det är lättare att diskutera då man sett en film än då man läst en bok. Hon pratar ofta med
kompisarna om TV-program, det är lättare att berätta då. Bilder är också lättare att komma ihåg och
om något är annorlunda. För att F1 ska lyckas i skolan tycks hon behöva lägga ner mer tid och kraft
samt få hjälp från andra i högre grad, än vad hennes klasskamrater behöver. Att se en film och
diskutera den efteråt tycker hon är bättre eventuellt beroende på att detta sätt är bekant sedan
tidigare i kamratkretsen för henne.
F1 skriver gärna på datorn och använder stavningskontrollen eftersom hon tycker att stavningen,
särskilt dubbelteckningen, är svår. Hon gör alla prov med klassen men får mer tid. Det är också
viktigt, tycker F1, att hon får lugn och ro då hon ska arbeta.
Då F2 får en svår text tar hon hem och läser den. Hon får läsa texten minst två gånger för att förstå.
Ofta passar hon på att försöka läsa på bussen eller tåget. F2 tycker det brukar hjälpa att lyssna på
texten, få den uppläst. Men att lyssna på band har hon bara försökt en gång. Det var bra men det tar
längre tid och det tycker hon inte att hon alltid har. Dessutom är hon tvungen att sitta hemma och
lyssna eftersom hon måste använda en CD-spelare. F2 framstår som målmedveten och verkar vara
ambitiös och strukturerad vilket visar sig bland annat i att hon är noga med att utnyttja tiden för
skolarbete.
I skolan läser och pluggar F2. Hon stryker under, skriver stödord, läser och diskuterar hemma med
föräldrarna. Hon konstaterar att olika personer ser fakta på olika sätt vilket kommer fram när man
diskuterar något, man får det berättat på olika sätt. Olika sätt att förklara ökar hennes möjligheter att
förstå. Vidare konstaterar F2 att hon tycker att hon behöver mer tid än sina kamrater för att förstå.
Hon säger att ”[d]et behövs förståelsetid för att det ska sätta sig.” Om tiden inte räcker till i skolan
så tar hon hem uppgifterna och arbetar vidare hemma.
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Jag lär genom samtalet – väldigt mycket – i stora arbeten och i smått. Föräldrarna är viktiga. Den som kan det
bäst får hjälpa mig. Att få höra hur någon annan tänker. Man får en bredare kunskap om det [ämnet]. Jag jobbar
hemma – och där kan jag fråga pappa eller mamma. [---] Det blir mer att jag läser och att vi sedan diskuterar
texterna därhemma. Detta har gjort att jag ha fått en högre medvetenhet om exakt vad jag har svårt för… en
större insikt om det egna lärandet.

Ett annat sätt att underlätta sitt lärande är att F2 försöker att vara nyfiken och ställa egna frågor på
de olika avsnitten. Det dyker upp nya frågor hela tiden och hon försöker att lära sig svaren på dessa.
För varje ny fråga försöker F2 gå till bottnen med svaret, för att hon ska lära sig riktigt mycket. Hon
konstaterar:
Men det är inte riktigt samma frågor som på proven… men det jag får ut av mina egna frågor brukar hjälpa mig
på provet. Så det är bra att jag visste just detta. Det går lättare att arbeta så här.

F2 verkar vara medveten om sina problem och därför tycks hon utnyttja andra sidor som till
exempel att diskutera med andra då hon ska lära in något nytt. Dessutom poängterar F2 att det är
viktigt för henne med extra tid på proven. ”… det som hjälper mig mest är när jag inte behöver
känna mig stressad. Mer tid är mycket viktigt – att inte känna sig stressad”. Diagnosen har gjort att
hon har en större förståelse för sin situation och trots att hon inte har förändrat sitt förhållningssätt
till lärande eller sina strategier, så har hon en större förståelse inför för sina lässvårigheter. Hon
förklarar:
Jag är mycket mer medveten om vad jag har för svårigheter nu än jag visste innan. Då blir det ju som så att man
tänker på det, eller till och med får en text man ska läsa. Då tänker man ju utifrån att jag har svårt att läsa eller att
göra detta då hur ska jag då göra det enklare. Så har jag blivit medveten om det och tagit hjälp till mig själv.

Det är lättare att skriva än att läsa tycker F2 eftersom då använder hon bara de ord hon behärskar.
”Då blir det ju lätt i skolan, det är ju först när jag läser något så det dyker upp nya ord.” När F2 är
riktigt engagerad i läsningen skriver hon upp svåra ord för att ta reda på vad de betyder. När hon
skriver tycks hon också vara medveten om sina läs- och skrivproblem och därför har hon utarbetat
en strategi att bara använda ord hon är väl bekant med. Därmed blir skrivningen inte något större
problem för henne.
F2 reflekterar över vad hon gör och varför hon väljer en viss strategi. Hon värderar olika alternativ
och väljer det som hon uppfattar som bäst för henne. Hennes förhållningssätt har inte påverkats av
att hon fick en diagnos. F2 är väl medveten om sina starka kanaler. Under samtalet framträder en
viss frustration när det gäller att tolka vad som är viktigt inför ett prov.
F3 har bestämt sig för att eftersom skolarbetet tar mycket av hennes lediga tid lägger hon ibland det
åt sidan och nöjer sig med ett lägre resultat/betyg även om hon vet att hon skulle kunna prestera mer
om hon ansträngde sig. Detta beslut har hon medvetet tagit för att också ha tid med kompisar och
annat. ”Ibland gör jag valet, kanske kan jag få MVG men väljer VG för att… kunna laga en godare
middag.” Visserligen vill F3 ha ett bra betyg men inte på bekostnad av att hela tiden känna sig
stressad och må dåligt. Om ämnet är mycket intressant kämpar hon hårdare för då ”är det ju inte en
plåga”. F3 tycks ha uppnått en beslutsamhet om att inte offra allt för att få höga betyg, kanske
genom att hon accepterat sina svårigheter och blivit medveten om dem har hon lagt ribban på en
nivå som gör att hon mår bra och hinner med både skola och kompisar.
Då klassen under lektion ska läsa något tyst och sedan läraren börjar prata innan F3 har hunnit läsa
färdigt, slutar hon att läsa för att bara lyssna. Texten läser hon färdigt när hon får tid. Ibland säger
hon dock till att hon inte är klar. Hon lägger ner mycket tid på skolan periodvis, försöker göra alla
uppgifter bra men känner att hon skulle kunna göra bättre ifrån sig om hon hade fått mer tid. Genom
att koncentrera sig på att enbart lyssna tycks hon utnyttja en starkare sida för att tillgodogöra sig
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innehållet. Även här visar F3 att hon medvetet väljer hur mycket tid hon ska lägga på skolarbetet.
Hon antyder dock att om hon fick mer tid skulle hon kunna prestera bättre i skolan.
F3 läser själv tyst men tycker det är bättre om hon får texten uppläst för sig, eftersom det fungerar
bäst om hon får höra innehållet. Då hon tidigare gick en annan linje löste hon det så att hon bara
lyssnade medan en kompis antecknade. Därefter kopierade hon dessa anteckningar. På denna skola
fick F3 också hjälp av en specialpedagog en halvtimma i veckan då de tränade svenska och
engelska. Det tyckte hon var bra. Hon säger: ”Det var till nytta – kort och effektivt”. F3 har även
tidigare fått hjälp med stavningen vilket gett resultat. Numera använder hon dessutom
stavningskontrollen då hon skriver på datorn. På följande sätt förklarar F3 sin situation: ”Stavning
går bättre nu, det är en träning. Det fick jag hjälp med, dessutom tror jag det går bättre nu, för nu
tycker jag det är roligare nu. Och då går det bättre.”.
F3 konstaterar att hjälpen hon fått av en specialpedagog på en annan gymnasieskola tidigare var till
nytta för henne. Hon har pratat med specialpedagogerna på denna skola också men utnyttjar för
närvarande inte deras hjälp. Kanske kan det bero på att hon har ett pressat schema och inte orkar
lägga ner mer tid i skolan. F3 uppskattar dock att hon erbjudits hjälp och själv får avgöra om hon
vill utnyttja den.
I samband med att F3 skulle ta körkort lånade hon körkortsboken på band. Hon lyssnade och läste
samtidigt själv i boken, till exempel på bussen. På förra skolan fick hon skönlitterära böcker som
var inlästa. Dessutom har hon varit på biblioteket och lånat sådana. Då hon själv läser måste hon
läsa varje ord noggrant annars missar hon eller får till något annat ord i texten. Det är också viktigt
att texten är stor då hon ska läsa. Ofta läser någon högt för henne hemma när hon har läxa. De
ställer då också frågor till varandra och diskuterar texten. Detta tycker F3 är mycket bra. Då hon
skriver lämnar hon också det till någon hemma som läser igenom texten och ger respons. Det tycks
vara av stor vikt att hon får stöd eller hjälp av andra, och då i första hand i hemmet. För att själv
lyckas läsa en text behöver hon gott om tid så att hon noggrant hinner läsa den. Viss frustration kan
märkas då hon jämför sig med kompisar som ”skumläser” och får innehållet i en text på detta
snabbare sätt.
F3 berättar att film underlättar för henne att få grepp om ett ämne. I nästa andetag uttrycker hon sitt
behov av att få möjlighet att stanna upp och bearbeta en film innan hon analyserar den. Hon
förklarar: ”Om man ser film på morgonen… det måste hinna sjunka in – man ska inte börja
diskutera filmen direkt.” Bilder i kombination med en levande berättelse är ett bra sätt för F3, men
hon är medveten om att det behöver gå en viss tid för att hon ska kunna tillgodogöra sig den på
bästa sätt.
4.5.2 Pojkar
P1 tycker att det är bra att använda inläst litteratur. Det är oftast skönlitteratur på CD-skivor som
han får från skolan men också intalade band i ämnena historia och kulturhistoria. Till detta kommer
ibland instuderingsfrågor. Han lyssnar dock mest. I svenskan förekommer dessutom att han
använder en så kallad Daisyspelare. P1 frågar ofta efter muntliga prov samt muntlig genomgång på
lektionerna. Han säger vad han önskar och får oftast det av lärarna. P1 vill gärna ha texter upplästa
högt. Måste han läsa själv läser han helst högt för att kunna höra texten också och försöker då
samtidigt dra slutsatser. Dessutom vågar han be om den hjälp han anser sig behöva.
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Det har nästan alltid varit någon annan som har läst för mig, på gott och ont konstaterar P1. ”Jag
borde ha läst mer själv, då hade jag kanske varit bättre på att läsa idag. Kanske har jag fått för
mycket hjälp med just läsning… Jag ser ju nu att jag läser sämre nu än tidigare”.
P1 beskriver frustrationen han känner när han läser en text. Om P1 läser en mening resonerar han så
här: ”Ska det stå ’Han gick ut och rasta hunden’? Nu har jag tio ord, men jag förstår ändå inte
liksom… Vad innebär nu meningen?” Avkodningen tar uppenbarligen så mycket kraft och energi
att P1 går miste om innehållet i texten och därmed också möjligheterna för förståelse och tolkning.
Han beskriver sin vanmakt inför att tolka en förhållandevis enkel text som han direkt hade förstått
om han hört den. Alla informanterna berättar för övrigt att deras bästa sätt att lära sig är att lyssna.
En metod P1 använde på högstadiet för att klara examinationer på läst skönlitteratur var att gå till
skolan den dagen klassen skulle diskutera boken och ursäkta sig för att inte ha hunnit läsa den. Han
satt med under diskussionen och tog in det som sades. Då det någon vecka senare var dags för
honom och de andra som inte läst boken till första diskussionstillfället, kunde P1 alla svaren till
frågorna. På detta sätt klarar P1 även denna situationen. Genom att utnyttja sina starkare sidor att
lyssna och studera bilder blir det lättare för P1 att tillgodogöra sig undervisningen än då han själv
måste läsa in textavsnitt.
P1 skriver inte så gärna utan det blir mest korta noteringar eller stolpar som han sedan använder då
han ska berätta eller till exempel hålla tal. Stolparna använder han för att kunna hålla den röda
tråden. Eftersom han verkar anse det vara svårt att skriva undviker han det. När han ändå måste
skriva tycks det bli i stolpform, enbart för att kunna hålla fokus på ämnet det gäller. Under
lektionerna lyssnar P1 mest och frågar sedan kompisarna. Han vill gärna arbeta på ett konkret sätt
och tycker att bilder och filmer är bra i undervisningen. Han konstaterar både syn och hörsel. Ibland
hinner han inte läsa texten men då har han ändå sett bilden och kan därigenom förstå innehållet. P1
konstaterar: ”Bilder är otroligt bra – även filmer där man kan använda både syn och hörsel.”
Om P2 under en genomgång började med att anteckna men kände att han inte förstod så mycket
övergick han till att enbart lyssna. Det innebar att han lyssnade för att ta in så mycket som möjligt
istället för att skriva. Efter lektionstid kopierade han det som kompisarna antecknat.
Mitt knep var att jag struntade i att skriva och sitter bara och lyssnar. Då fick jag ta in mer i huvudet och kunde
koncentrera mig mer. Det går bättre än jag ska försöka fatta vad jag har skrivit när jag kommer hem. Så när jag
kommer hem sätter jag mig ner, på gymnasiet, så hade jag knepet att mina kompisar skrev och så fick jag
kopierade deras anteckningar efteråt.

Under gymnasietiden kunde det hända att han bad om att få lärarnas lektionsanteckningar. Detta var
en medveten strategi från P2s sida. Om lärarna använde overhead kunde han få en kopia. Eftersom
P2 tycks tillgodogöra sig genomgångar bättre genom att enbart lyssna och därefter få kamraters
eller lärarens anteckningar har han lyckats klara de olika ämnena. Detta känns som en medveten
strategi från hans sida. Bilder är för honom roligare och lättare att ta in och han antar att det är
lättare för de flesta att förstå bilder.
Om en lektion innebar delvis eget arbete stannade P2 alltid kvar till slutet för att få återkoppling och
uppsamling så han visste att han gjort rätt. Dessutom var han noga med att vara på lektionerna även
om det inte alltid var så roligt. Åter låter P2 oss förstå att han tycks lära in mycket av ämnena
genom att vara på plats och lyssna och på detta sätt ta till sig kunskap.
Då P2 ska läsa tycker han att talböcker är bra men det tar lång tid att få dem. Dock använde han
talböcker då han läste skönlitteratur på gymnasiet. Vad P2 behöver då han ska läsa är mer tid än
andra. Det kan tänkas att han ibland kände det jobbigt och lite orättvist att behöva lägga ner mer tid
på skolarbetet än vad hans kompisar behövde. Det var helt i sin ordning att läsa tyst under
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lektionerna om de bara skulle fortsätta läsa hemma sen, eftersom då spelade det inte någon roll hur
långt han hunnit. Han kände ingen press på att hinna en viss mängd. Det var dock bättre med
högläsning, särskilt i grupp, tycker han. Det var också bra att gå ut och läsa högt tillsammans med
en kamrat. Om han skulle läsa ensam behövde han lugn och ro. Det hände då att han gick in på
toaletten och satt där och läste högt för sig själv. Att öppet tala om inför klassen att han har läs– och
skrivsvårigheter verkar vara besvärande för honom.
I gymnasiet hade P2 hjälp av specialpedagog. De diskuterade uppgiften P2 fått, vad det var som var
viktigt, vad han skulle skriva och så vidare. Sedan läste han i böckerna och formulerade det på sitt
eget sätt själv i datorn. Han hade en strategi som bestod i att han brukade göra ett ”grundarbete”
genom att skriva stolpar och därefter skrev han det hela. Det som var viktigt, tycker P2, var
instruktionerna för betygskriterierna så han visste vad som krävdes för olika betyg. Han började
alltid jobba på G-nivån och så gjorde han kanske lite på VG och så vidare. Hjälpen från
specialpedagogen tycks ha varit till stor nytta för honom. Inte minst när det gäller att strukturera
arbetet.
Att läsa har varit svårare än att skriva, tycker P2. Han har nästan alltid fått texter upplästa för sig.
Han nämner att det kan vara negativt också att inte behöva läsa själv och då inte få träning så att
läsandet går framåt. Skrivandet går emellertid långsammare än hjärnan jobbar och det är negativt
eftersom han då glömmer vad han skulle skriva. Ibland då han kommer på viktiga saker måste han
skriva ner dem. Ibland händer det, om han är hemma och har tid, att han spelar in dem på band för
att skriva ner dem vid ett senare tillfälle. Det tycks vara irriterande för honom att han skriver
långsamt, även om han hittat en strategi för detta.
Om jag ska skriva ett arbete är det så att min hjärna jobbar fortare än jag skriver. Det är fruktansvärt negativt och
jobbigt tycker jag. Ibland kommer det såna där guldklimpar som man bara måste skriva ner. Hemma har det hänt
när jag har tid och ork att jag sätter mig ner och spelar in på band och sedan skriva ner det.

På gymnasiet fick han ett skrivprogram för dator (Vital) som läste upp det han skrivit. Detta
program tycker han var mycket bra. Han tycker också det är kul att ibland skriva på egen hand och
konstaterar att den tidigare hjälpen han fick med dubbelteckning bland annat, har gjort nytta.
Hjälpen han fått av specialpedagoger genom skolåren tycks ha varit till nytta för P2 liksom
skrivprogrammet han använt vilket verkar ha uppmuntrat honom till att skriva mer.
Då P3 ska lära sig något måste han koncentrera sig. Han tycker det är väldigt lätt att ta in text om
han får höra den. Då han själv ska läsa blir det problem, inte med att förstå utan att ta sig igenom
texten. Får han höra den kommer han ihåg den direkt. P3 berättar att: ”Privat läser jag högt, annars
skulle jag sitta många miljoner kvällar. [svårt att uppfatta] Bara för att jag har den här svårigheten
så kan jag inte läsa tyst för läser jag tyst så hör jag inte orden i huvudet”.
På mellanstadiet fick han extrahjälp i svenska en gång i veckan. Han fick talböcker redan då att
använda i skolan och hemma. Han valde själv en bok han tyckte verkade intressant, lyssnade på den
och följde samtidigt med i texten.
Då fick jag extrahjälp i svenska. Det var mycket bra! Jag gillade verkligen den tiden. Det var den viktigaste i
livet. – Jag fick talböcker – redan på mellanstadiet. Det är tidigt. [---] Den extra hjälpen fick jag en gång i
veckan. Men det var intensivt. Fick talböcker och jag fick själv välja vilken bok som lät intressant.

Tyvärr var det bara skönlitterära böcker som fanns som talböcker. Läroböckerna försökte han läsa,
och ta till sig innehållet i, på egen hand. Ibland fick han hjälp av sin pappa. Då P3 själv läser gör
han det högt för han måste höra texten också. Han förklarar: ”Bara för att jag har den här
svårigheten så kan jag inte läsa tyst för läser jag tyst så hör jag inte orden i huvudet”. Att lyssna
tycks vara en starkare sida hos P3 än att läsa, kanske beroende på att han under årens lopp övat upp
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denna förmåga genom att lyssna på inlästa böcker samt högläsning. Förståelsen av innehållet verkar
vara ett mindre bekymmer. Svårigheterna ligger i att avkoda.
P3 tyckte om att få mycket muntligt på lektionerna, en berättande inledning därefter en
sammanfattning eller helhet i korta drag om vad som skulle läsas så att han fick en överblick. Han
tyckte också att en bild kunde vara bra att utgå ifrån som kan fånga koncentrationen. P3 skrev ner
det läraren särskilt uppmärksammade. Därefter läste han i läroboken de avsnitt som berörde just
detta. Då klarade han oftast av att lära sig vad som behövdes. Detta verkar vara en medveten
strategi hos honom. På detta sätt tycks han ha klarat av att få godkänt i ämnena. Ibland valde han att
fråga kompisar om han var osäker på något. Kompisarna hjälpte honom och tipsade dessutom om
andra saker han kunde ta med.
Jag körde mycket på individuellt, skrev ner det som läraren sa och så, det här är det viktigaste – det ska ni kunna.
Sen så tog jag boken och så letade jag upp de här grejorna som var uppskrivna i boken. Läste igenom dom. Det
var ju inte alls mycket, kanske några spalter. Just, de här små grejorna. Då behärskade jag det. Om det var
någonting jag var osäker på, så jag visste inte om det skulle komma på ett prov eller något … om det var viktigt
att veta, frågade jag oftast kompisar.

På mellan- och högstadiet fick han den ”totala hjälpen” tycker han. Det gav ett bra resultat. P3
kämpade med sina läs- och skrivsvårigheter även under gymnasietiden. Han använde samma metod
som tidigare, att sätta upp mål och kämpa sig igenom. P3 framstår som då han verkligen vill något
kämpar han tills han klarar det, men utan hjälp och stöd från exempelvis hemmet och kamraterna
hade det varit svårt. Dessutom har orken varierat vid olika tidpunkter vilket synts i betygen.
Flera av informanterna påpekar hur viktigt det är att det är tyst i klassrummet, samt att läraren
arbetar lugnt och metodiskt. P3 beskriver här hur hans tänkande påverkas av yttre störande moment:
Jag har fortfarande koncentrationsproblem och spårar det ur någonstans i klassrummet så kan jag ju hanka på
där. Då förlorar man fokus, där om läraren bara snackar och står där och läser en text, få in det här i skalle
liksom. Det finns ju ingen mening med det.

Vidare visar P3 insikt i sina bristande kunskaper när det gäller att välja ut nyckelord. Han beskriver
sina tankar när han jobbar med att välja de centrala nyckelorden.
Visst man försökte att läsa igenom [stenciler] och få ut det väsentliga, fast man egentligen inte visste vad det
väsentliga var. Man fick ett papper och man sa; ta ut det som är väsentligaste av den texten. Men vad är det
väsentligaste i denna text? Det vet ju inte jag, liksom. Med väsentligt, då menar han, vad som är väsentligt för
mig själv, i undertext, när han säger så till mig. När jag sitter tyst och läser och stryker under punkter som jag då
nu tycker är det väsentligaste för mig. Man måste få hjälp med att ta ut det väsentliga [om någon annan hade läst
högt].

Av våra informanters svar ser vi att de på olika sätt ger uttryck för en insikt om sina speciella
förutsättningar.
4.5.3 Sammanfattning
Informanternas resonemang och reflektioner visar att de är medvetna om hur de lär och tänker, samt
har en medvetenhet om och förståelse för den kunskap som de förfogar över.
Att få arbeta i lugn och ro samt ha extra tid anser flertalet av informanterna är av vikt. Samtliga har
som strategi att enbart lyssna vid genomgångar för att ta till sig så mycket som möjligt. När de ska
ta del av en text tycker fyra av de sex intervjuade det är bäst att få den uppläst. Lika många har
använt sig av inlästa böcker (skönlitteratur) och funnit detta vara ett bra sätt att ta del av innehållet.
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Om de måste läsa en text själva berättar två tredjedelar att de läser högt för att också kunna höra
texten. En av informanterna poängterar dessutom att hon måste koncentrera sig för att kunna förstå
den text hon läser. Två stycken säger att de läser en text flera gånger för att förstå den. En av de
intervjuade berättar att när hon läser stryker hon under och skriver stödord. Hälften tar hjälp där
hemma genom att diskutera texten. Fyra stycken tycker att det är lättare att ta till sig information
genom bilder, ett par stycken nämner även att film kan vara ett bra sätt att lära sig på.
Två av de manliga informanterna önskar muntliga genomgångar och även muntliga prov. En annan
påtalar vikten av att vara närvarande under lektionerna och inte minst under återsamlingar då
läraren ofta gör en återkoppling av vad man arbetat med under lektionen. Tre av de intervjuade tar
del av kamraternas eller lärarens anteckningar.
Två stycken uttalar att det är lättare att skriva än att läsa. De använder då bara de ord som de
behärskar. Lika många säger att de använder stavningskontrollen då de skriver, medan en annan
använder skrivprogrammet Vital. Åter en annan visar upp sin skrivna text hemma för
genomläsning. En av de andra informanterna däremot försöker undvika att skriva. När han måste
göra det sker det enbart med stödord.
Hälften av de intervjuade har under sin skolgång haft tillgång till specialpedagog vilket de tycker
har varit bra. De nämner bland annat att de fått hjälp med stavningen. En av informanterna har haft
assistent vilket han funnit positivt.
Flera av informanterna nämner egna strategier som de utarbetat under sin skolgång. Det är till
exempel att skriva ner det läraren säger är viktigt och läsa det, eventuellt också ta del av
kompisarnas råd om vad mer han bör läsa. Samme elev säger sig också sätta upp mål som han sedan
kämpar sig fram till. En annan klarar inläsningen av skönlitteratur genom att vara med då andra
elever går igenom frågor och svar till litteraturen. Ytterligare en annan ställer egna frågor till texten
för att ta till sig så mycket som möjligt. Samma person skriver också ibland upp de ord hon inte
känner till i en särskild bok. Slutligen berättar en av informanterna att hon nöjer sig med ett lägre
betyg ibland för att också få tid över till annat.

4.6 Betydelsefulla andra
Elevens sociala kompetens och kommunikativa talanger har av allt att döma väsentlig betydelse för
studieresultaten och förmågan att hantera olika pedagogiska situationer. För elever i svårigheter
menar forskningen att förutsättningarna för att utvecklas positivt ökar markant om det finns
åtminstone någon stödjande vuxenperson i närheten. Betydelsefulla vuxna framhålls i många olika
sammanhang som en viktig skyddsfaktor – och en viktig faktor för att lyckas i skola och arbetsliv.
Betydelsefulla vuxna kan utgöras av föräldrar, äldre syskon eller släktingar, vänner till familjen
eller lärare (mentorer).
4.6.1 Flickor
F1 har nyligen fått diagnosen dyslexi. När hon gick i mellanstadiet fick hon hjälp av sin mamma
och sin storasyster. Fortfarande händer det att hon får hjälp av sin syster med engelskan. Under
första året på gymnasiet använde hon sig av läxhjälpen på skolan. Hon förklarar att ”Där kunde man
fråga direkt.” Nu passar inte tiderna längre så F1 har studerat på egen hand under årskurs två.

71 (91)

För F2 är det i första hand föräldrarna som fungerat som stöd i skolarbetet. Hon har aldrig utnyttjat
läxhjälpen. Hon säger: ”Jag har alltid fått mycket stöd från mamma och pappa.” Hon beskriver
därefter hur familjen gemensamt diskuterar hennes skoluppgifter. Vanligtvis börjar hon själv med
att skriva ner olika tankar som hon sedan läser upp för sina föräldrar. Om sina föräldrar säger hon:
”De är intresserade och hjälper mig om jag vill ha hjälp.” F2 pratar omväxlande med mamma och
pappa om saker som berör skolan. Först pratar hon med mamma, sedan med pappa.
När man pratar om det, ser man fakta på olika sätt, [när man får det] berättat [för sig] på olika sätt. Inför
nationella proven så hörde jag mammas version och pappas version. I matte t ex pratade jag med en vän till
familjen – en professor i matte – så satt jag ner med honom två gånger i veckan – och då fick jag det från hans
håll.

F2 gör skolarbetet hemma där hon kan fråga pappa eller mamma. Hon väljer detta arbetssätt framför
att lyssna på band eftersom detta tar för mycket tid. Hon läser texten och sedan diskuteras texterna
därhemma. ”Detta har gjort att jag ha fått en högre medvetenhet om exakt vad jag har svårt för… en
större insikt om det egna lärandet.” Den av föräldrarna som behärskar ämnet bäst får hjälpa till.
Även familjens bekantskapskrets ställer upp. F2 anser att det är viktigt för henne att få höra hur
någon annan tänker. Det ger möjlighet till en djupare förståelse.
Föräldrarna måste upprepa att de finns där för en. [---] Han [pappa] vet ju liksom, han är väldigt mån att jag ska
klara mig bra i skolan. Han har ju sett de som inte har klarat sig och kommer till […]. De som inte klarar sig.
Hur det har gått för dem och hur de känner sig. Att de inte har lyckats med något annat. Då vill han ju att jag –
Han driver på mig till vansinne ibland…[skrattar].

I vårt samtal beskriver F2 stödet och tryggheten från föräldrarna – i första hand pappan – samtidigt
som hon upplever en stark press för att lyckas.
Han försöker ju verkligen att hjälpa mig, så att jag ska klara av det. Även om det är jobbigt ibland så är det bra
att ha det stödet... Det är ju skönt att ha det stödet. Som jag känner så ibland, så är det väldigt skönt att ha det
stödet. Jag tänker så att, hade jag inte haft det, så hade det nog inte gått lika bra. En del kompisar har föräldrar
som inte lägger sig i – Dom får ta allting själva. Har man någon vägg att luta sig mot så känns det mycket
tryggare.

Det var föräldrarna, främst pappan, som uppmuntrade henne att ta kontakt med specialpedagogen
för att göra en pedagogisk utredning, eftersom F2 fick större problem under andra året på
gymnasiet, när hon inte läste lika snabbt som de andra och hade svårigheter med att förstå. F2
konstaterar att föräldrarna tyckte att det var skönt att hon gjorde denna utredning.
F3 beskriver att hon får mycket hjälp hemma av mamma och pojkvän. Som exempel tar hon
naturkunskapen som hon nyligen haft prov. Då var det mamma som satt och läste med henne. De
läste tillsammans och ställde frågor till varandra och diskuterade. Så här kommenterar hon
arbetssättet: ”Det är jättebra tycker jag.” Arbetsgången då F3 ska skriva texter beskriver hon på
följande sätt
När jag skriver så lämnar jag till någon av dom så; Vad tycker du om detta? Vad menar du här? Då är det
jättebra… Jag skriver en bit och får sedan respons. – Det händer flera gånger med samma papper [text]. [Jag
frågar:] Kan man verkligen skriva så här?

Hon beskriver hur hon under en kortare period har fått stöd av en specialpedagog. Detta var på en
annan gymnasieskola i kommunen. Där fick F3 stöd en halvtimme en gång i veckan med svenska
och engelska. ”Det var till nytta – kort och effektivt. Det var nog rätt skönt att det var så lite… Man
fick ett papper – skrev lite och så pratade vi.”
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4.6.2 Pojkar
Föräldrarnas uppoffringar är något informanterna återkommer till. P1 berättar om sin mamma som
har varit ett stöd för honom att klara skolan. Han är enda barnet och föräldrarna är skilda. Han
konstaterar:
Hon har lagt ner så otroligt med tid. Det är rent slöseri med hennes tid, för allt är borta idag. [---] Hon har
verkligen lagt ner mycket energi på min skola… och har verkligen hjälpt. Det har hon verkligen gjort, men det
har varit hopplöst. Matten gjorde ganska stor nytta. Matten hade jag också ganska svårt för i lågstadiet. Där har
hjälpen [från mamma] gjort nytta men annars förgäves. Funderat har vi gjort mycket – men aldrig fått hjälp
förrän gymnasiet och vi har haft ganska mycket diskussioner...

Han berättar också att i dagsläget är både hans mamma och flickvän viktiga bollplank och stöd för
honom i studierna.
P2 berättar att hans föräldrar läste högt på grundskolan. Han hade en egen assistent från tvåan till
åttan. Han anser att han hade nytta av sin assistent som även hjälpte andra i klassen. ”Det fungerade
bra fram till år 9 då min assistent blev sjuk. I 9:an hade jag nog tio olika assistenter.” Under
gymnasiet arbetade P2 omväxlande hemma eller tillsammans med en specialpedagog. Hos
specialpedagogen jobbade man vidare på det som gjorts under lektionen.
Vi kollade vilka [ämnen] som var mest viktiga och så körde vi så. Mestadels jobbade vi på bestämda tider – ett
par gånger i veckan. Det var skillnad mellan grundskolan och gymnasiet. När jag började gymnasiet ville jag inte
längre ha hjälp hemma mer än om det var problem. På gymnasiet fanns det dessutom någon som kunde hjälpa en
– någon att gå till [---] men här på gymnasiet var annorlunda – läxhjälpen, här var det ”på eget initiativ” som
man begärde hjälp.

Han beskriver utförligt olika tidpunkter som han fått stöd av specialpedagogen på gymnasiet och
poängterar hur viktigt denna har varit för att klara studierna.
P3 berättar hur lärarens upptäckt han ger följande beskrivning:
Då fick jag extrahjälp i svenska. Det var mycket bra! Jag gillade verkligen den tiden. Det var den viktigaste i
livet. [---] Den känslan hade jag mest på mellan- och högstadiet, när ja fick den totala hjälpen. När jag verkligen
fattade vad jag höll på med liksom. Vilket gav så himla mycket resultat. Det gav så himla mycket bra resultat.
Jag blev hjälpt liksom. Jag blev ju överlycklig att jag fick VG i svenska. Jag förstod ju inte, att jag fick det. Den
hjälpen på gymnasiet saknade jag absolut. Det var en gång i veckan på mellan- och högstadiet. Det var ju bara
beroende på mig själv. Det var ju efter skoltid, som jag fick dom här stunderna. Då fick jag sitta där hur länge
jag ville tills skolan stängde. Det var ju så, vill du gå igenom den här saken tills du liksom behärskar den. Då
fanns det en person som satt med, det var ju samma som satt med på mellanstadiet. En viss period var det liksom
en liten grupp, liksom, två pers kanske ibland tre pers. Så fick man sitta i var sitt rum, liksom, och syssla med
sina grejor. Det var inte så att man satt i grupp, liksom. Det var ju efter skoltid så det jag ju mycket mer
avslappnat.

Vidare beskriver P3 hur han fick hjälp hemma av sin far ett antal gånger. Pappan hade svårt att
hantera sonens problem och P3 upplevde att pappans syn på honom förändrades. Idag förstår han
bättre, men tidigare blev han arg när det till exempel var något lästal som han inte förstod. ”Även
om det stod jättetydligt i boken, har han tre äpplen och får fyra, så har han … Men jag förstod inget,
jag klöddade ihop orden, liksom. Då blev han förbannad. Han tog det inte lugnt och sansat.” P3
berättar att också hans mamma har haft svårt för att läsa och skriva, men att hon nu har fått hjälp
med detta på komvux. Han konstaterar också att det var svårt att få hjälp hemma eftersom
föräldrarna jobbade mycket.
Flera informanter påtalar det sociala stödet de har av kompisar för att lyckas. Fyra av dem, P1, P2,
P3 och F3, berättar att de får stöd av kompisar. Det förekommer att man kopierar kompisarnas
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anteckningar och att diskuterar uppgifter. Två av informanterna, P1 och P3, berättar hur de
diskuterar vad som är viktigt att känna till inför ett kommande prov. P3 säger:
Om det var någonting jag var osäker på, så jag visste inte om det skulle komma på ett prov eller något… om det
var viktigt att veta, så frågade jag oftast kompisar. Är det här rätt, liksom. Jag gick inte till läraren och frågade,
utan gick oftast till kompisar. Och dom tyckte jag var jättejust och för dom hjälpte mig också. Dom sa, du kan ju
ta med det här också…

Det förekommer att kompisar diskuterar, har högläsning, tar kopior av anteckningar och på andra
sätt agerar som stödpersoner. Samtliga uppger att de har lätt att få kontakt med jämnåriga och att de
frågar kompisar när de känner sig osäkra.
4.6.3 Sammanfattning
Samtliga informanter berättar att de får eller fått hjälp av föräldrarna med skolarbetet. Alla utom en
betonar att i huvudsak mammorna lagt ner mycket tid på att hjälpa dem både med inläsning av text
och diskussion av innehållet. Genom diskussionerna har större medvetenhet om de egna
svårigheterna uppnåtts anser en av de intervjuade. Densamma säger också att hjälpen hemma kan
vara en trygghet men också kännas pressande. Hon nämner också att andra bekanta ibland ställer
upp. Ett par stycken nämner sin flickvän respektive pojkvän som stöd och hjälp, åter en annan talar
om sin syster.
Hälften av de intervjuade har fått hjälp av specialpedagog vilket de anser varit positivt. En av dem
har också haft assistent under grundskolan. Alla uppger att de har bra kontakt med jämnåriga och
kan fråga kompisar när de är osäkra och behöver hjälp.

4.7 Slutsatser
Något som informanterna återkommande lyfte fram var att de önskade få mer tid. Detta gällde inte
bara vid provtillfällen utan också vid genomgångar och textläsning. Det framgick också att de
intervjuade hade någon annan aktivitet de hade talang för som till exempel musik, teater, idrott eller
dans och/eller ett utåtriktat liv i samspel med andra människor som kunde ge prestige och
därigenom större självkänsla.
Informanterna verkade drivas av en inre motivation – de är resultatinriktade. Har man ett mål ger
man inte upp utan kämpar för att se resultat. De tar själva ansvar och initiativ och väljer medvetet –
antingen det gäller var de ska lägga ribban angående studieresultat eller ta emot hjälp. Det tycks
som om de har en god självinsikt och bär på en önskan om att bättre lära sig hantera sina
svårigheter. De försöker dra nytta av sina starka sidor som kan vara det muntliga istället för det
skrivna, att lyssna istället för att läsa själv samt att använda sig av illustrationer. De verkar också ha
en realistisk ambitionsnivå och sätter upp rimliga mål. Återkommande ”jag-kan-upplevelser” och
att de ser positivt på de resultat de uppnår tycks vara viktigt, vilket också stärker självkänslan
ytterligare.
Att få positivt och stabilt stöd från andra och då i synnerhet av engagerade föräldrar är
betydelsefullt. Alla utom en av våra informanter berättar om hur mycket deras föräldrar, speciellt
mödrarna har hjälpt dem under åren. Kamraters stöd i form av anteckningar och andra tips samt
deras acceptans framhåller de intervjuade också som värdefullt.
Flertalet informanter framhåller att pedagogerna måste vara kompetenta och välstrukturerade med
god förmåga att ge konkreta arbetsuppgifter. De bör göra pedagogiska återkopplingar där man
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gemensamt följer upp det man nyligen lärt sig. Helst vill man diskutera muntligt och reflektera över
det man har läst. Att få beröm, engagemang och acceptans från lärarna trots att det föreligger
svårigheter är viktigt. Bemötandet poängteras av informanterna, lärarna ska inte vara påträngande
utan finnas där då de behövs. Betydelsefullt är också ett positivt och inspirerande klassrumsklimat
där det är lugn och ro och där eleverna har möjlighet att påverka sina studier.
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5 Diskussion
I diskussionen har vi valt att följa samma tematiska upplägg som i litteratur- och teoridelen, vilket
också har sin motsvarighet i redovisningen av resultaten. Vi inleder med att diskutera hur resultaten
förhåller sig till teorin beträffande självbild och fortsätter sedan med mål och motivation, locus of
control, undervisningens organisation, inlärningsstrategier och metakognition samt betydelsefulla
andra.
När det gäller informanternas självbild visar resultaten att flera elever beskriver sig som öppna och
initiativrika, men också envisa och målmedvetna med blicken riktad framåt. I flertalet fall har de
också tidskrävande intressen utanför skolan. Några anser sig dock ha svårt att hinna med så mycket
aktiviteter utanför skolan – trots att de haft ett rikt utbyte av dessa aktiviteter. Problemet att hitta en
balans mellan skolan och mer eller mindre självvalda personlighetsutvecklande fritidsintressen har
för många accentuerats i gymnasiet, där det krävts betydligt större tidsmässiga resurser för att klara
studierna. Informanternas betoning av fritidsaktiviteternas betydelse har sannolikt att göra med de
annorlunda villkoren för bekräftelse och uppmuntran. För övrigt antyder bland annat Berglunds
forskning (Berglund, 1998) att elevers självvärdering inte bara följer av deras skolprestationer, utan
tycks vara resultatet av en kombination mellan flera samverkande faktorer. Intressant i detta
sammanhang är Taubes uppfattning att framgång på ett område kan leda till framgångar och
framsteg inom helt andra domäner (Taube, 1997).
En effekt av gymnasieskolans större krav har varit att informanterna blivit mera uppmärksammade
på olika svårigheter och problem relaterade till studierna. För flera av eleverna tycks dock insikten
om de egna svårigheterna inneburit att de fått större självinsikt och nått en högre grad av personlig
mognad. Genom en bekräftelse på varför svårigheter förelegat, har det också blivit lättare att hitta
strategier och vägar framåt. De har känt en större säkerhet. Att självbilden påverkar prestationerna
konstateras bland annat av Humphrey och Mullins (2002). Av denna anledning är det särskilt viktigt
att dagens skola i högre grad ger möjligheter för elever i behov av särskilt stöd att lyckas (Jfr
Meltzer, 2004).
Personlig tilltro, vilja och framåtanda har haft stor inverkan på elevernas prestationer. Av stor
betydelse har också varit möjligheten att kunna uttrycka sig på alternativa sätt, inte bara genom det
skrivna ordet, utan även muntligt eller i konstnärlig form. En väg till bekräftelse på de egna
förmågorna – att det just är läs- och skrivdetaljen som är problematisk och inte det kognitiva – har
för många varit fördjupade samtal och diskussioner. Fördjupade och förtroendefulla relationer med
pedagogiska handledare, mentorer eller andra vuxna gör av allt att döma skillnad i fråga om elevens
förutsättningar att lyckas (Margalit, 2003; Dysthe, 2003). I det fördjupade språkliga samspelet med
andra har eleverna fått bekräftelse och känt acceptans. Möjligheten att själv kunna ta initiativ och
känna möjligheten att påverka genom direkt muntlig kommunikation är av allt att döma mycket
viktig.
Betydelsefullt för flertalet informanter – även om de uttrycker det på ganska olika sätt – har varit att
bli socialt accepterad av både lärare och jämnåriga elever. Bemötandet och attityden från
omgivningen har påverkat dem starkt, inte minst som de ständigt blivit påminda om kravet på att
snabbt kunna tillgodogöra sig och producera text. Våra resultat bekräftar i hög grad forskningens
(Ahlgren, 1991) uppfattning om att individens självvärdering och självbild starkt påverkas av
omgivningen och samspelet med denna.
När det gäller informanternas mål och motivation, står det klart att framtida mål är något viktigt för
nästan alla. Giota (2001) betonar vikten av att elever har både kortsiktiga och långsiktiga
målsättningar, även om goda skolprestationer tycks ha en något starkare korrelation till de
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sistnämnda. För uppnåendet av långsiktiga mål krävs emellertid en strävsamhet och idoghet som i
flertalet fall verkar fordra ett visst mått av yttre stöd. Beröm eller erkännande från människor i
omgivningen kan sannolikt ses som en styrfaktor. I flera fall deklarerar informanterna att de gärna
vill utveckla talanger och förmågor som de redan är bra på.
Vissa informanter har dock kommit till insikt om att de kan – och för framgång måste – försöka
generera någon grad av inre motivation. Detta gäller inte minst i de skolverksamheter där
svårigheterna är som störst. Lundgren och Lökholm (2006) menar att skolan är ett särskilt viktigt
forum för utveckling av elevers inre motivation. Med betoningen på inre motivation fokuseras
också elevernas känslomässiga behov. Av detta följer emellertid att ett ökat ansvar läggs på
pedagogerna. För en långsiktigt positiv utveckling krävs därför en fördjupad dialog kring såväl
skolans organisation och verksamhetsformer, som hur lärare bemöter våra elever samt vilka resurser
i fråga om tid och personal som står till vårt förfogande.
Behovet av att förstå – och att själv få prova på – spelar för många informanter en central roll i
skolsammanhang. Oavsett om det handlar om hög grad av konkretion, framförhållning och god
planering, omväxling eller variation, extra stöd eller uppföljning, så tycks det oerhört betydelsefullt
att ha någon att föra fördjupade samtal med. Av allt att döma är Ohlssons iakttagelser (Ohlsson,
2006) av särskilt intresse i detta sammanhang. Ohlsson betonar hur viktigt det är att ge eleven en
aktiv roll i de tolkande och kunskapsbildande processer som innefattas i det pedagogiska samtalet.
Medverkan och delaktighet får en avgörande betydelse.
Våra resultat bekräftar också vad Ahlgren (1991) kommit fram till – att vissa personer ibland får en
särskild betydelse för individens välbefinnande och dennes tilltro till den egna utvecklingen. Det
sociala spelet mellan eleven och andra elever, mellan eleven och läraren samt mellan eleven och
någon närstående har stor inverkan på motivationen. Elevernas emotionella respons (Nielsen, 2005)
på den pedagogiska verksamheten är högst märkbar. En av informanterna menar till och med att
stämningen i klassen har ett närmast avgörande inflytande på den egna verksamheten och
inställningen till skolarbetet. Att arbetsmiljön har betydelse för motivationen bekräftas av flera
informanters uttalanden. Efter vad vi kan förstå finns det skäl för Andreassen m fl (2006) förklaring
att välbefinnande i form av god stämning, liksom en hög grad av gemensam fokusering och
koncentration, ökar motivationen. Starka positiva minnen – erfarenheter av genombrott i studierna –
spelar för många också en stor roll.
Flera forskare har visat på betydelsen av att uppleva att man har kontroll över olika situationer. En
undersökning av Pufal-Struzik (1998) visar att resultaten visar att det finns ett samband mellan en i
hög grad kreativ tankeförmåga och hög grad av inre locus of control samt självacceptans.
Informanterna i vår undersökning går samtliga på estetiskt inriktade gymnasieprogram. En möjlig
förklaring till att informanterna i vår undersökning kan uppfattas som starka och framgångsrika kan
vara att de genom sin kreativa förmåga har utvecklat en högre inre locus of control. En annan
möjlig förklaring kan vara att de redan tidigt utvecklat en stark inre locus of control och ur denna
utvecklat sin kreativa förmåga.
Det förekommer flera alternativa program inom psykologin för att utveckla människors inre locus
of control. Men att stimulera eleverna att utveckla inre locus of control är också en viktig uppgift
för pedagogisk personal i skolan. Specialpedagogens roll kan bli att medvetandegöra eleverna till
exempel genom att sätta realistiska mål (Carlström, 2001; Sheehy m fl, 1997; Giota, 2001;
Antonovsky, 1987). Att lyfta det positiva lärandet för att utveckla elevernas förmåga i att reflektera
och att använda sig av olika inlärningsstrategier samt att kunna ta ställning till vad som passar just
den egna personen är också viktiga komponenter i framgångsrika studier (Dysthe, 2003; Hartman,
2001; Persson, 1994; Taube, 1997). För specialpedagogen kan en annan viktig uppgift vara att
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handleda skolans pedagogiska personal i detta arbete. I arbetet kring eleverna kommer de
specialpedagogiska perspektiven att växla mellan ett kategoriskt eller ett relationellt synsätt där
elevens önskemål och behov styr. Komplexiteten gör att specialpedagogen måste vara reflekterande
och lyhörd inför de situationer som uppkommer. Det måste hela tiden finnas en beredskap för att
ompröva redan tagna beslut i syfte att kunna erbjuda det stöd som fordras.
För att eleven ska kunna utveckla sina förmågor är det viktigt att läraren försöker hitta möjligheter
till inlärning. Hundeide (Dysthe, 2003) anser att läraren ska leta efter positiva egenskaper hos
eleven och försöka leda undervisningen till största möjliga utveckling. Detta stämmer väl överens
med vad vi fått fram. Informanterna poängterar vikten av att undervisningen sker på deras nivå och
med insikt i vad just de behöver för att tillgodogöra sig undervisningen. Dessutom tycker de att det
är betydelsefullt att läraren är väl insatt i ämnet, kan lära ut och gör det på ett varierat och konkret
sätt. Marton och Booth (2000) framhåller att läraren måste försöka sätta sig in i elevernas sätt att
tänka och i deras behov, men samtidigt också bör vara väl införstådd med vad som ska läras ut.
I vår undersökning fann vi att flertalet elever önskar att läraren medvetet och insiktsfullt organiserar
undervisningen på ett sådant sätt att elevernas har förutsättningar att ta till sig den. Genom att
utnyttja bilder i undervisningen, använda sig av högläsning eller på annat sätt gå igenom texter
muntligt, kan innehållet tillgängliggöras på ett mera effektivt sätt. Detta kan jämföras med
Reichenberg (2005) som i sin undersökning kom fram till att eleverna önskade regelbundna
textgenomgångar. Även Andreassen m fl (2006) påtalar vikten av att elever i behov av särskilt stöd
behöver hjälp med att organisera och skapa struktur för att inte ge upp på grund av
koncentrationsproblem. Bildernas betydelse i undervisningen kan också tänkas vara positiv
beroende på att informanterna har lättare att ta till sig bilder än text. Denna sida, liksom att samtliga
av våra informanter säger sig vara muntligt aktiva, kan vara ett tecken på att de lärt sig använda sina
starkare sidor. Antonovskys (1987) begrepp salutogent tänkande innebär att man utnyttjar dessa
sidor hos en person vilket leder till en positiv utveckling. Han menar också att då en elev upplever
skolan som meningsfull och begriplig så anstränger hon sig för att klara av sina arbetsuppgifter
vilket också informanterna låter oss förstå. Uppdrag för lärarlaget eller specialpedagogen kan vara
att hitta de starka sidorna samt försöka skapa samband och mening för elever i behov av särskilt
stöd.
Då man studerar informanternas svar kan viss ovilja att visa sina svårigheter med läsning och
skrivning skönjas. Detta kan bero på att de inte känner den tryggheten i klassen som gör att de kan
berätta. Denna osäkerhet kan bottna i att de känner sig ensamma i sin situation. Föhrer och
Magnusson (2003) beskriver en gymnasieskola med särskild linje för dyslektiker där man
tillrättalagt undervisningen för dessa elever. Denna undervisning kan liknas vid de önskemål flera
av våra informanter framförde, bland annat mer tid, muntliga genomgångar och bilder i
undervisningen. Eleverna på linjen för dyslektiker betonade dessutom att det var lätt att prata om
sina svårigheter, vilket gjorde dem mer trygga och säkra på sig själva. Frågan är om vi behöver
denna typ av skola? Borde det inte vara så att alla elever får den undervisning de behöver i en skola
för alla? Med tanke på detta måste alla professionella aktörer i skolans värld således eftersträva en
öppenhet där vi accepterar och har förståelse för varandra och varandras problem, att vi arbetar för
en inkluderande skola där alla kan känna sig trygga och inte behöver dölja eller skämmas för sina
egenskaper.
Flertalet av informanterna berättar att de ofta känner sig stressade och har ont om tid. Mer tid skulle
eventuellt kunna hjälpa dem till bättre resultat. Dessutom skulle de antagligen också må bättre.
Imsen (2006) talar om den pedagogiska dialogen i klassrummet. Särskilt betydelsefullt är att varje
individ får tid att och utrymme att tänka efter och reflektera. Undervisningen bör således erbjuda
tankeväckande frågeställningar. Uppföljande diskussioner bör utvecklas med hänsyn till elevernas
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svar. Detta tangerar också våra informanters uppfattning om att de vill ha mer inflytande över hur
(och vad) som ska behandlas i undervisningen.
Samtliga informanter berättar att de föredrar muntliga textgenomgångar vilket kan vara en
medveten strategi. Flera påstår sig för övrigt vara duktiga muntligt. Kanske är detta en förmåga de
utvecklat genom skolåren som kompensation för svårigheterna i läsning och skrivning. Det kan
också vara så att de lär sig mer då de lyssnar till andras åsikter och funderingar samtidigt som de
själva gör inlägg. På så sätt tillgodogör de sig innehållet på sina egna villkor. Enligt Säljö (2000)
sker lärandet i ett samspel mellan den enskilde och kollektivet, här klassen, i en fortlöpande
sociokulturell kommunikativ process där språket har en stor betydelse. Han menar också att språket
är en unik förmåga som människor använder sig av i samspelet mellan sig och med vilket vi bland
annat utbyter information och samlar lärdomar.
För att tillgodogöra sig en text måste våra informanter läsa den flera gånger, och gärna högt. Helst
vill de ha texten uppläst, vilket de ofta fått hemma då de haft läxor. Då de läser själva har de svårt
att ta till sig innehållet. En av de manliga informanterna har tankar om att han kanske läst för lite
själv genom åren och därför inte har utvecklat sin läsning som han skulle ha kunnat. En tanke som
dyker upp är om vi egentligen står inför två olika grupper av elever i läs- och skrivsvårigheter, en
grupp som genom mycket träning skulle kunna lära sig läsa på god nivå och en annan som tidigt
behöver kompensatoriska hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig texter? Viktigt i detta
sammanhang är att använda sig av individualiserad undervisning och inte förutsätta att alla elever i
läs- och skrivsvårigheter ska ha samma typ av undervisning.
Flera av informanterna redogör för sina strategier. De menar att då de ska lära sig innehållet i en
text läser de texten flera gånger, gör understrykningar och skriver eventuellt även stödord. Därefter
diskuterar de texten med någon och får den förklarad. Detta är till stor hjälp eftersom de på grund
av sina lässvårigheter själva har svårt att ta till sig innehållet. Høien och Lundberg (1999) menar att
svaga läsare har svårt att förstå texten de läser i motsats till den aktive läsaren som bland annat
försöker sammanfatta innehållet och dra nytta av tidigare kunskaper och erfarenheter. En av våra
kvinnliga informanter uttrycker sin besvikelse över att inte kunna ”skumläsa” en text som hennes
kamrater utan istället behöva läsa ord för ord noga, vilket är både tidsödande och arbetskrävande.
För att klara av sitt skolarbete har våra informanter alltså utvecklat olika strategier. Genom åren har
de förstått vad som passar just dem och utvecklat detta i sitt sätt att lära och klara skolgången. Inte
alla gånger har strategin gått ut på att lära sig så mycket som möjligt utan att klara sig igenom en
uppgift. Även detta fordrar ett visst mått av självkännedom och förmåga att finna lösningar.
Informanterna tycks medvetet välja hur de ska göra i olika inlärningssituationer. De har fått ett
metakognitivt tänkande. Det borde vara en uppgift för skolan att undervisa eleverna i att lära sig
förstå hur de lär sig. Detta skulle vara något för alla elever inte enbart för dem i behov av särskilt
stöd. Hartman (2001) betonar lärarnas möjligheter till att utveckla elevernas metakognitiva förmåga
vilket är viktigt för att kunna se samband och helheter mellan olika ämnen och kunskapsområden.
Pramling (1987) anser också det är av vikt att undervisa barn i metakognition – att lära dem bli
medvetna om sitt eget lärande och förutsättningarna för detsamma. Också Persson (1994) talar om
att lära sig att utveckla eller anpassa strategier för inlärning och förståelse.
Med viss förvåning har vi noterat att informanterna inte använder kompensatoriska hjälpmedel i
någon större utsträckning. De talar om böcker inlästa på band och stavningskontroll. En av dem
berättar om ett skrivprogram. Frågan vi ställer oss är om det inte var vanligt med kompensatoriska
hjälpmedel då dessa elever gick på grundskolan, fanns det inte pengar eller var inte lärarna så
insatta inom området? Flertalet av informanterna är sent testade. Kan detta vara en anledning till att
de inte har några hjälpmedel? En annan tanke är om dessa elever inte har så stora svårigheter att de
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känner sig motiverade att lära sig använda kompensatoriska hjälpmedel? Om de har fått prova, har
de fått tillräcklig undervisning i att använda dem? Vår mening är att det tidigt bör sättas in
kompensatoriska hjälpmedel och i samband med detta måste eleverna också få undervisning i hur
de använder dem. I annat fall kan det kännas krångligare och ta längre tid att använda hjälpmedlet
än att vara utan. Föhrer och Magnusson (2003) betonar att så fort man upptäcker läs- och
skrivsvårigheter hos en elev måste hjälp och stöd sättas in. Detta bör inte enbart handla om att träna
eleven på de områden de visar svagheter, utan man bör söka efter elevens starka sidor (kanaler) och
utnyttja dessa. Dessutom bör man fundera på vilka kompenserande hjälpmedel som i så fall kan
underlätta elevens inlärning (Säljö, 2000). Det handlar alltså inte enbart om att ge eleverna tillgång
till hjälpmedel, man måste också se till att de får lära sig hur man använder dem på ett effektivt sätt.
Ett viktigt område för vidare forskning handlar om testning och utvärdering av kompensatoriska
hjälpmedel. Hur stimuleras elever till att utnyttja dessa hjälpmedel på ett effektivt sätt? Är de
hjälpmedel som finns idag inte tillräckligt användarvänliga, praktiska eller allsidiga och effektiva?
Att utvecklingen av fysiska redskap, till exempel Vital, kan förändra individens förmåga att
använda och förstå den skrivna texten är omvittnat (Föhrer & Magnusson, 2003; Høien &
Lundberg, 1999; Dernvall, 2005). Vital läser upp den skrivna texten för eleven som har läs- och
skrivsvårigheter. Dataprogrammet kommer att fungera som ett medierande redskap som förmedlar
textens innehåll och budskap till eleven. Framgångsrika hjälpmedel fungerar som en förlängning av
den enskilde brukarens förmåga. Genom att integrera redskap för att ta del av information,
procedurer och rutiner kan individen utnyttja sina kognitiva resurser för att lära och utvecklas
(Säljö, 2000).
Av informanternas berättelser framgår det hur viktigt det är att de har ett stöd av någon. Detta är
något som bekräftas i flera undersökningar (Werner, 2003; Dysthe, 2003; Föhrer & Magnusson,
2003; Sandström Kjellin, 2002; Scott & Sherman, 1992). Samtliga informanter berättar att de får
eller fått hjälp av föräldrarna med skolarbetet och beskriver sin familjesituation som stabil. En stabil
social omgivning är något som ofta nämns som en faktor för att utveckla en positiv självbild
(Taube, 1997). Alla utom en betonar att mammorna lagt ner mycket tid på att hjälpa dem både med
inläsningar av texter och diskussioner rörande deras innehåll. Hemmets engagemang blir ett viktigt
stöd i lärandeprocessen vilket uppmuntrar barnet i studierna.
Myrberg (2001) konstaterar att det är viktigt att skolan och föräldrarna har samma värderingar. Det
bästa är om skolan och hemmet kan samverka på ett positivt sätt runt eleven. För skolans del
innebär detta att man i en helt annan grad än för närvarande måste inbjuda föräldrar till en
gemensam dialog om värderingar och synsätt.
Ett intressant område att undersöka är den starka kopplingen som finns mellan föräldrar och
ungdomar i de fall där föräldrarna aktivt stödjer sitt barn i skolarbetet. Denna relation som skapar en
unik möjlighet för barnet att tillgodogöra sig ett lärande genom att föräldern blir ett kompenserande
hjälpmedel. Hur påverkas barnens framgångar i skolan av till exempel föräldrarnas utbildning och
socioekonomiska bakgrund? Hur påverkas den normala relationen mellan föräldrar och barn av det
beroendeförhållande som uppträder? Hur upplever barnet detta maktförhållande? Och hur kommer
detta att påverka barnets naturliga frigörelse från föräldrarna?
Det framgår av informanternas berättelser hur viktigt det är för dem att lära och hantera kunskaper
via samtal. Lärandet sker genom interaktion och samarbete (Dysthe, 2003; Vygotskij, 1987; Säljö,
2000). Informanterna nämner också kompisar, pojk- och flickvänner som ställer upp för att de ska
inhämta kunskap. I samtalen framträder språkets betydelse som bärare av erfarenheter varvid
kunskap konstrueras.
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Det framgår inte av informanternas berättelser hur dessa samtalsprocesser har startat. Har
dialogerna sitt ursprung i mammans försök att lära det lilla barnet att anpassa sig till omgivningen
eller har det utvecklats i ett försök att kompensera barnet i dess svårigheter? Denna fråga har vi inte
fått svar på. Vem som är initiativtagare till samtalsprocessen är dock av väsentligt intresse. Om
barnet är initiativtagare så tyder det på att barnet har en viss metakognitiv förmåga att analysera
olika strategier och veta vilka strategier som gör att barnet får positiva upplevelser i lärandet. Andra
personer, som av eleven upplevs som betydelsefulla, är ofta pedagoger, specialpedagoger och
assistenter i skolan (Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000).
Till de behov som framträder i informanternas svar hör kanske i första hand behoven av trygghet
och säkerhet, social tillhörighet, erkännande och respekt samt självförverkligande. Med det
förstnämnda avses bland annat sådant som i undervisningen motsvaras av ordning, struktur och
tydlig gränsdragning. Behovet av social tillhörighet kommer till uttryck i elevens vilja att tillhöra en
grupp, en klass eller ett kamratgäng – helt enkelt ett behov av social närhet och kontakt för att
undvika ensamhet. När det gäller erkännande och respekt handlar det om vad man är i andras ögon.
För att utveckla ett visst mått av självaktning fordras att individen behandlas med aktning och
uppskattning. När det gäller behovet av självförverkligande tycks detta vara nära kopplat till
individens möjligheter till personlig utveckling genom studier och arbete. Det potentiella
självförverkligandet beror på flera faktorer. Naturligtvis finns individuella inre drivkrafter. Men
utöver rent personliga behov finns ett flertal yttre drivkrafter. Till dessa hör värderingar och
målbilder som finns etablerade i livsmiljön samt det stöd och förtroende som omgivningen erbjuder.
Några skillnader i pojkars och flickors sätt att se på sina studier kunde vi skönja i deras tankar om
framtida yrkesval. Alla tre pojkarna tycks ha klart för sig vad de önskar syssla med i framtiden; P1
och P3 har musiken medan P2 vill bli komiker. Av flickorna är det bara F1 som uttalar ett bestämt
yrke, hon vill bli sportjournalist. De andra två däremot är mer diffusa i sina uttalanden om
framtiden. F3 säger bara att hon vill ha ett gymnasiebetyg medan F2 önskar ett bra betyg.
Underlaget för vår undersökning är dock inte tillräckligt stort för att man ska kunna dra några mera
långtgående slutsatser av detta.
En möjlighet till fortsatt forskning erbjuder iakttagelsen av den könsaspekt som framträder i pojkars
respektive flickors värderingar av sina skolprestationer (Imsen, 2006). Generellt tycks finnas en
tendens att pojkar har en större tilltro till de egna prestationernas kvalitet och därmed också
övervärderar sina studieinsatser. Ahlgren (1991) uppmärksammar att pojkar vanligen har högre
självvärdering än flickor. Detta kan bero på att pojkar har en positivare uppfattning angående fysisk
förmåga, prestationsförmåga och ledarskap, medan flickor visar högre självvärdering vad gäller till
exempel läskunnighet och sociala förmågor. Resultatet kan enligt Ahlgren bero på att det test som
används snarare frågar efter prestationsförmåga än social förmåga. Ahlgren framhåller dock att
skolan lägger större vikt vid prestationer och att pojkarna därigenom synliggörs mer än flickorna,
varigenom pojkarnas självvärdering ökar. Om undersökningen omfattat ett större antal informanter
skulle det ha varit intressant att utröna eventuell förekomst av genusrelaterade skillnader i elevernas
upplevelser av sina skolprestationer.
Ett annat sätt för att fördjupa kunskaperna kring när ungdomar upplever positivt lärande kunde vara
att studierna utvecklas genom att studera eleverna i den kontext där det föregår. Förutom att ta del
av elevernas berättelser kan man på ett bättre sätt förstå helheten genom att intervjua personerna
som deltar, göra observationer, studera målet för aktiviteten, analysera resultatet av uppgiften, se
vilka regler och normer som påverkar och undersöka vilka historiska och sociala sammanhang som
man befinner sig i.
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Avslutningsvis vill vi säga några ord om empirin. Studien hade – förmodligen på ett mycket
intressant och givande sätt – kunnat fördjupas genom fler intervjutillfällen (med samma
informanter). För att komma varje informant riktigt nära, kan det vara av betydelse att bygga upp en
förtroendefull relation för att ta del av deras innersta tankar och förhållningssätt vid lärande i en för
dem problematisk situation. Ett sätt kunde vara att studera informanterna i en longitudinell studie
under hela skolgången. Genom flera kontakter under en längre tid skulle tillförlitligheten öka.
Samtidigt skulle undersökningen kanske också än tydligare visa vad elever som har läs- och
skrivsvårigheter upplever som positivt vid olika tidpunkter i skolan.
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6 Sammanfattning
En strävan till positiv förändring av elevers studievillkor utgör en naturlig del i pedagogers och
specialpedagogers arbete. Föreliggande studie avser att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd
– elever i läs- och skrivsvårigheter – upplever lärandets positiva sidor. Vi vände oss till elever på
gymnasienivå eftersom vi förmodade att dessa på ett mera ingående sätt kunde reflektera över sitt
sätt att lära. De kunde också förväntas ha mer att tillföra diskussionen eftersom de alla hade minst
tio års erfarenhet av skola och undervisning.
Inledningsvis kontaktade vi ett antal specialpedagoger och forskare. Genom dessa samtal kom vi
fram till att vi ville ta reda på vilka faktorer som påverkade elevers upplevelser av framgång i
skolarbetet. Vid samtal med sakkunniga har vi under hela arbetet fått förslag på litteratur. Dessutom
har vi utnyttjat sökmotorer på internet, samt tagit hjälp av personal på ett flertal bibliotek.
Syftet med denna undersökning var att försöka få en fördjupad förståelse av hur elever i behov av
särskilt stöd – elever i läs- och skrivsvårigheter – upplever lärandets positiva sidor. En central
problematik i detta sammanhang gällde under vilka omständigheter eleverna upplevde att de nådde
framgång i sina studier.
I vår litteraturdel studerade vi aktuella styrdokument och utredningar angående elever i behov av
särskilt stöd. Vi har också försökt ta reda på olika uppfattningar om specialpedagogik och olika
teoretiska perspektiv. I många fall framträder ett relationistiskt synsätt på specialpedagogikens roll i
en skola för alla. Vi har valt att dela in de teoretiska perspektiven i sex teman. Dessa är självbild,
mål och motivation, locus of control, undervisningens organisation, inlärningsstrategier och
metakognition och betydelsefulla andra.
Beträffande metod valde vi att göra en kvalitativ studie eftersom vi ville ha en djupare förståelse av
hur elever upplevde lärandets positiva sidor. Intervjuerna vi gjorde var semistrukturerade, det vill
säga vi gjorde upp en intervjuguide men ställde också följdfrågor till informanternas svar. Vi
intervjuade sex stycken gymnasieelever eller före detta gymnasieelever, tre flickor och tre pojkar.
Urvalet skedde med hjälp av en specialpedagog på den gymnasieskola eleverna gick eller gått på.
Samtliga elever som specialpedagogen tillfrågade ville delta i studien. Vi var alla tre med vid
intervjuerna vilka ägde rum på elevernas gymnasieskola. Samtliga informanter var informerade om
förutsättningarna för deras deltagande. Vid tolkningen av intervjusvaren tillämpade vi ett
hermeneutiskt perspektiv med viss koppling till fenomenologin. Informanternas svar har delats upp
i sex teman.
Det första är självbild där vi noterade omgivningens betydelse, att den egna ambitionsnivån
stämmer i stort med hur man lyckas och hur framgång föder framgång. Det andra temat är mål och
motivation där det talas om yttre och inre motivation samt långsiktiga och kortsiktiga mål. Därefter
följer locus of control i det här fallet att eleven har kontroll över sin utbildning. Det fjärde temat är
undervisningens organisation. Här betonas lärarens roll att individualisera, kunna motivera och
strukturera undervisningen samt försöka förstå elevernas sätt att tänka. Nästa tema som följer är
inlärningsstrategier och metakognition vilket innebär att eleven blir medveten om hur han eller hon
fungerar vid olika problemlösningar och själv väljer strategier för att klara av problemen. Elevens
val av strategi kräver ett visst mått av metakognitiv insikt. Denna insikt skapas enligt vissa forskare
genom en sociokulturell process, en språklig interaktion med andra människor. Det sista temat,
betydelsefulla andra, visar att hemmet och speciellt modern spelar en viktig roll för att eleven i
behov av särskilt stöd ska klara av sina studier.
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Av resultaten från undersökningen framgick att samtliga informanter tycktes ha ett bra
självförtroende. Detta kan eventuellt förklaras mot bakgrund att de är duktiga på andra saker som
till exempel idrott, dans, teater eller musik. De berättar alla att de anser sig vara positiva och öppna
som personer och har lätt för att få kontakt med andra människor. De beskriver sig som fighters,
och ger sig inte förrän de klarat av uppsatta mål. Alla har fått någon form av stöd i hemmet, även
om formerna för detta stöd varierar starkt. I första hand är det mödrarna som har stått för
engagemang, hjälp och stöd.
Som särskilt viktig uppfattas relationen mellan lärare och elev. Lektionerna ska vara omväxlande
och konkreta gärna med praktiska inslag. Lärarna ska helst ha muntliga genomgångar och prov. De
tycker också att det är viktigt att de får extra tid. De har också lärt sig att utnyttja sina starkare sidor
som till exempel att enbart lyssna och ta till sig så mycket som möjligt vid genomgångar istället för
att försöka anteckna samtidigt. Hälften av de intervjuade har under skolåren fått hjälp av
specialpedagog – något de funnit positivt. Utnyttjandet av kompensatoriska hjälpmedel är däremot
begränsat.
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Bilaga A

Centrala begrepp

Liten ordlista

Betydelsefulla andra

Med betydelsefulla andra avses personer som befinner sig i
informanternas närhet, som på något sätt ger ett stöd. Det är personer
som informanterna uppger som betydelsefulla personer för deras
studier. Det kan vara till exempel föräldrar, lärare eller kompisar.

Inlärningsstrategi

Med inlärningsstrategi avses olika tillvägagångssätt vid lärande.
Elevens utbyte vid studier kan öka om denne till exempel får öva sig i
att använda en strategi som går djupare in i texten för att fånga det
som materialet djupast handlar om. (Egidius, 2005)

Locus of control

Med locus of control avses individens ”uppfattning om var kontrollen
över positiva och negativa händelser har sitt fokus (är ”lokaliserad”).
Begreppet kontroll-lokus introducerades 1966 av Julian B Rotter”
(Egidius, 2005, s 376).

Lärande

Med lärande avser vi processen när eleven tillägnar sig kunskap. Vi
ansluter oss till Vygotskijs syn på lärande där lärandet sker i samtal
med andra, då oftast en vuxen eller en person vilken har större
kunskaper inom ett område, för att sedan befästas hos den enskilde
eleven. Vi anser att varje individ har en positiv möjlighet att utvecklas
efter sina förutsättningar.

Metakognition

Med metakognition avser vi individens kunskap och kännedom om
hur hon gör för att lösa olika uppgifter. Individens förmåga att tänka
igenom, reflektera, och ändra tidigare synsätt. (Egidius, 2005)
Metakognitionen är individens förmåga att reflektera över sitt lärande.
Begreppet omfattas även av eleven utvecklar en medvetenhet om hur
man lär sig på bästa sätt. Den kognitiva forskningen innebär ”en
alltför inskränkt elevcentrering och tendensen till en ensidig
fokusering på lärandets mentala sida” (Dysthe, 2003, s 38).

Motivation

Med motivation avser vi den inre driften hos en person som leder till
en viss handling. I begreppet ingår både en medveten och en
omedveten komponent.(Egidius, 2005)

Självbild

Med självbild avser vi ”den föreställning man har om sig själv”
(Egidius, 2005, s 625).

Upplever

Med upplever avser vi en emotionell reaktion som i detta fall visar att
eleven har en positiv känsla av att lyckas i en lärande situation.
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Bilaga B

Intervjuguide
Introduktion: Kort presentation av undersökningen.

Frågor
Hur skulle du vilja beskriva (eller presentera) dig själv?

Hur ska en bra lektion vara för dig?

Hur gör du för att det ska gå bra i skolan?

Hur är en bra lärare för dig?

Vilken form av hjälp har varit till nytta för dig i skolarbetet?
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Bilaga C

Hej!
Vi är tre studerande på Högskolan i Kristianstad som vidareutbildar oss till Specialpedagoger. I
denna kurs ingår att skriva ett examensarbete under det tredje året på nivån 40-60 poäng. Genom
våra ordinarie arbeten inom gymnasiet, mellanstadiet och vuxenutbildningen ser vi dagligen hur
vissa elever lyckas med sina studier trots läs- och skrivsvårigheter. Vi har valt att nu skriva om
framgångsfaktorer hos elever med läs- och skrivsvårigheter på gymnasiet.
Förra året undersökte vi hur specialpedagogiken tillämpades vid lässvårigheter under de två första
årskurserna i skolan. Nu vill vi undersöka hur lite äldre ungdomar reflekterar över sin skolgång i
samband med deras hinder. Vilka faktorer har varit betydelsefulla för just din son eller dotter i
skolsammanhang?
Avsikten med den föreliggande undersökningen är att försöka att samla positiva erfarenheter från
gymnasister som kan spridas för att komma andra, lärare och elever, till nytta och glädje. Vi tänker
göra ett antal intervjuer/samtal med ungdomar där dessa får delge sina erfarenheter om hur skolan
har påverkat deras resultat för att lyckas med skolarbetet. Med skola avser vi både grundskola och
gymnasium. Vi hoppas skapa en intervjusituation där gymnasisterna själva får möjlighet att fritt
berätta om sina upplevelser.
Urvalet av intervjupersoner har vi fått hjälp av Specialpedagoger på några gymnasieskolor. Givetvis
kommer vi att ta hänsyn till Sekretesslagen och tystnadsplikten. Intervjupersonerna kommer inte att
kunna identifieras i uppsatsen. Ungdomarna kan när som helst avbryta sitt deltagande.
Vi tror att dessa samtal kan upplevas positiva för ert barn. Vi hoppas att du som vårdnadshavare
också tycker det och vill ge ditt medgivande genom att skriva din namnunderskrift här nedan. Sätt
även ett kryss i den ruta du väljer.

Studerande:

Förälder:

Med vänlig hälsning
Gunilla Hällefors
Paul Strand
Anna-Karin Toreson
Har du några frågor till oss som intervjuar, ring Gunilla, 044-819 71, Paul, 046-15 94 10 eller
Anna-Karin, 042-34 95 53.
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