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Abstract
The purpose of this study is to investigate how some students with reading and writing 
difficulties perceive different learning situations and what factors affect learning. The study 
was conducted with a qualitative method, more specifically focus group interview where 
respondents conducted a diamond rating. The theoretical startingpoint for this study is a 
phenomenological approach, which also has been used in the analysis of the result.

The questions asked in this study are answered in the results, the respondents perceive that 
learning is influenced by both internal factors and external factors. The respondents also 
perceive that in some learning situations they are taught by other people, and in other learning
situations they learn from each others. What the respondents perceive as the most positive 
learning situations are when it is practical exercises that they will benefit from after the 
education is completed. They also think it's positive when you can have peace and quiet and 
they decide to "just do it".

The result has been interpreted using a variation architecture to get three description 
categories. At the first level, respondents perceive that they are in a situation that may affect 
them. At the next level, respondents also perceive that it is possible to offset their own or 
others' actions to improve the learning situation. At the highest level of understanding, 
respondents also perceive that it is possible to correct their own or others' actions, to improve 
the learning situation.

The study helps to provide teachers with more tools to meet students with reading and writing
difficulties and create positive learning environments for these students. The study also helps 
to understand what tools it is appropriate to try to provide students with reading and writing 
difficulties.

Keywords

Learning environment, language-, reading- and writing difficulties, phenomenological 
approach, description categories, categorical perspective and relational perspective.



Sammanfattning
Syftet  med denna studie  är  att  undersöka hur  några  elever  med läs-  och  skrivsvårigheter
uppfattar  olika  lärandesituationer  och  vilka  faktorer  som  påverkar  lärandet.  Studien  är
genomförd med en kvalitativ metod, närmare bestämt fokusgruppintervju där respondenterna
genomförde  en  diamantranking.  Den  teoretiska  utgångspunkten  för  detta  arbete  är  en
fenomenografisk ansats, vilket också har använts vid analysen av resultatet. 

Studiens frågeställningar besvaras i resultatet, det visar sig att respondenterna uppfattar att
lärande påverkas av både inre faktorer och yttre faktorer. Respondenterna uppfattar även att i
vissa lärandesituation så lär de av andra, och i andra lärandesituationer så lär de med andra.
Det som respondenterna uppfattar  som de mest positiva lärandesituationerna är när det är
praktiska övningar som de kommer att ha nytta av efter att utbildningen är klar. De tycker
även att det är positivt när det går att få lugn och ro och de bestämmer sig för att ”bara göra
det”.

Resultatet  har  tolkats  med  hjälp  av  en  variationsarkitektur  för  att  få  fram  tre
beskrivningskategorier. På den första nivån så uppfattar respondenterna att de befinner sig i en
situation som kan påverka dem. På nästa nivå så uppfattar respondenterna även att det går att
kompensera egna eller andras handlingar, för att förbättra lärandesituationen. På den högsta
nivån av förståelse så uppfattar respondenterna också att det går att korrigera egna eller andras
handlingar, för att förbättra lärandesituationen.

Studien bidrar till att kunna ge lärare fler verktyg för att kunna möta elever med läs- och
skrivsvårigheter och skapa positiva lärandemiljöer för dessa elever. Studien bidrar även till att
förstå vilka verktyg det är lämpligt att försöka förse elever med läs- och skrivsvårigheter.

Nyckelord

Lärandemiljö, språk-, läs- och skrivsvårigheter, fenomenografisk ansats, 
beskrivningskategorier, kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv.
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1. Inledning och problemformulering

I skolan ska alla elever ha samma möjligheter till inlärning, men det är stor skillnad på vilka
förutsättningar eleverna har med sig när de kommer. Skolans uppdrag är att främja elevernas
kunskapsutveckling och skapa lust att lära står det i läroplanen (Skolverket, 2011). Hur skolor
organiserar sin verksamhet för att möta eleverna skiljer sig dock mycket åt. I mitt arbete som
speciallärare på en högstadieskola så möter jag en stor variation av elever, de flesta eleverna
verkar klarar sig igenom skolan oavsett vilket pedagogiskt perspektiv som råder. Det är den
där  klicken  av  elever  som  inte  lyckas  lika  bra  i  skolan  som  är  extra  viktiga  ur  ett
specialpedagogiskt perspektiv. Hur ska skolan skapa lust att lära även för de eleverna? 

Skolan där jag är verksam har valt  att  bedriva specialundervisning i  mindre grupp, kallad
flexgruppen.  Eleverna  lämnar  klassen  och  den  vanliga  undervisningen  och  kommer  till
flexgruppen. I detta klassrum kan det vara elever från flera klasser och även andra årskurser
samtidigt, eleverna kan dessutom arbeta med olika ämnen. Alla elever som befinner sig där
har kommit frivilligt, och de uttrycker att de föredrar denna skolform före klassrummet där
resten  av  deras  klasskamrater  befinner  sig.  I  läroplanen  (Skolverket,  2011)  står  det  att
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, vilket fungerar bra för
dessa elever. Det finns även elever i skolan som inte vill lämna det vanliga klassrummet. Det
är  dessa elever  som vi  måste  nå på något  annat  sätt.  Vilka fördelar  finns det  med att  ha
undervisningen i en mindre grupp, och vilka nackdelar finns det? Vilka förutsättningar finns
för att anpassa undervisningen så att alla elevers behov kan mötas? 

Oavsett hur skolor organiserar sin undervisning och specialundervisning så är det elevernas
uppfattning som avgör hur framgångsrik undervisningen är (Kroksmark, 2011). Eleverna ska
både må bra och få kunskaper för att klara sig vidare i livet. Fokus i detta arbete ligger på att
undersöka hur några elever med läs- och skrivsvårigheter uppfattar olika lärandesituationer
och vilka faktorer som påverkar lärandet. För att på så sätt få en förståelse för hur skolans
undervisning och specialundervisning kan se ut idag, och på vilka sätt går det att inkludera
elever med läs- och skrivsvårigheter i deras naturliga sammanhang. 

Denna undersökning är  inte  bara intressant  för mig utan kan vara intressant  för alla  som
önskar få en bättre inblick i hur elever upplever olika lärandesituationer. Att som lärare vara
medveten om den variationen som kan finnas i klassrummet gör det möjligt att använda fler
verktyg (Lo, 2014) för att på så sätt få högre måluppfyllelse och skapa förutsättningarna för
att eleverna ska ha lust till lärande. 

De frågeställningar  som ställs  i  detta  arbete  kommer  att  besvaras  genom att  studera  hur
eleverna uppfattar de olika lärandesituationerna. Detta görs med hjälp av en fenomenografiskt
ansats. Inom fenomenografin så är det viktigt att hitta all variation på ett fenomen (Marton &
Booth, 2000), i detta fall så innebär det att hitta alla möjliga uppfattningar som eleverna har
om  de  olika  lärandesituationer  som  kan  förekomma  för  dessa  olika  elever.  Dessa
lärandesituationer  kommer  att  kategoriseras  utifrån  gemensamma  nämnare.  Dessa
beskrivningskategorier ligger  sedan  till  grund  för  att  kunna  tolka  och  förstå  hur  olika
lärandesituationer upplevs. 
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1.1 Syfte och frågeställning
Syftet  med denna studie  är  att  undersöka hur  några  elever  med läs-  och  skrivsvårigheter
uppfattar olika lärandesituationer och vilka faktorer som påverkar lärandet för dessa elever.

1.1.1 Frågeställning

* Vilka faktorer uppfattar eleverna att det är som påverkar lärande?

* Vilka olika lärandesituationer uppfattar eleverna?

* Vad uppfattar eleverna att det är som kännetecknar en positiv lärandesituation?
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2. Bakgrund

Här följer  en bakgrundsbeskrivning som inleds  med en historisk tillbakablick  på hur  den
svenska specialpedagogiken har förändrats och utvecklats fram till idag. Därefter kommer det
en presentation av de styrdokument som ligger till grund för hur skolan ska förhålla sig till
alla elever, och speciellt de som kan behöva någon form av extra anpassning eller särskilt
stöd. 

2.1 Tillbakablick på specialpedagogik
Redan när  folkskolan inrättades  år  1842 så fanns det  en fast  struktur  för  hur  skolan och
undervisningen skulle gå till. Skolan som institution hade redan funnits i flera hundra år men
hade tidigare drivits av kyrkan. Nu när staten tog över så blev det primära målet att skapa
produktiva medborgare. Det fanns sedan tidigare stora grupper av barn som inte hade gått i
skolan, barn till  bönder,  statare eller  andra grupper där föräldrarna inte själva hade någon
skolgång  skulle  nu  mer  eller  mindre  tvingas  till  skolan.  Sverige  var  på  väg  in  i
industrialiseringen och i många hem arbetade nu båda föräldrarna vilket gjorde att barnen
lämnades  själva  utan  vuxen  översyn.  Detta  hade  blivit  ett  bekymmer  i  samhället,  och
skolplikten löste detta (Hjörne & Säljö, 2013).

Specialpedagogiken i  den svenska skolan är något som har växt fram under dessa 175 år
sedan folkskolan grundades. Den har varit en del av den demokratiseringsprocess som har ägt
rum i samhället. Det finns alltså en tydlig koppling mellan hur skolan ser på specialpedagogik
och vilka politiska och ideologiska företeelser som råder i samhället. I början av förra seklet
så kunde elever beskrivas som svaga och lågt begåvade och att de påverkade skolan negativt
genom sin närvaro, att dessa elever var i klassrummet hämmade undervisningen för de övriga
eleverna (Person, 2013).

Femtio år  senare så  börjar  det  diskuteras  om individuell  undervisning istället  för gå om
samma  årskurs.  I  en  skolkommission   från  1946  (SOU  1948:27)  såg  man  positivt  på
specialundervisning inom ordinarie klass. Här finns tankar som sedan skulle utvecklas till det
vi idag kallar en skola för alla, det är dock fortfarande eleven som är bärare av problemet.
Under  1950-talet  förordas  att  specialundervisning  skulle  bedrivas  med  särskilt
undervisningsmaterial i ett långsammare tempo. I och med läroplanen för grundskolan som
kommer år 1969 (Lgr 69) förespråkas en ökad integrering av elever med olika former av
funktionsnedsättningar. Det påtalas även att skolmiljön kan vara en bidragande orsak till en
elevs  svårigheter  att  klara  skolans  krav.  I  början  av  1980-talet  kom  en  ny  läroplan  för
grundskolan (Lgr 80). Nu skiftas fokuset för specialundervisningen till en mer förebyggande
åtgärd,  specialundervisningens  primära  syfte  blir  att  motverka  att  elever  får  svårigheter  i
skolan. Nu ska elever få hjälp så snabbt som möjlig för att sedan kunna återgå till den vanliga
undervisningen.  Under  nittiotalet  övergick  skolan  från  statlig  till  kommunal  regi,  vilket
medförde  stor  lokal  frihet  för  kommunerna.  Men  det  innebar  också  att  det  blev  stora
skillnader på hur skolor organiserar sin specialundervisning (Person, 2013).
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2.2 Nutida syn på specialpedagogik 
Det går att se på skolan och specialundervisningen på många olika sätt, det har även skett
stora  förändringar  på  hur  specialpedagogiken  har  förändrats  under  de  senaste  175  åren.
Persson (2013) har idag en modell där han beskriver verkligheten utifrån två perspektiv.

Det första och äldsta perspektivet kallar Persson (2013) det kategoriska perspektivet. Här är
det eleven som är orsaken till det specialpedagogiska behovet, det är elever med svårigheter.
Dessa svårigheter är antingen medfödda eller på något annat sätt individbundet. Skolor som
arbetar utifrån detta perspektiv anser att den specialpedagogiska kompetensen ska användas
direkt till eleven och dess uppvisade svårigheter. Eftersom det i detta perspektiv är eleven som
har ett problem så är ofta den bästa lösningen att eleven lämnar klassrummet och bedriver sin
undervisning i mindre grupp där eleven kan få mycket hjälp. 

Som tidigare nämnt så började det på slutet av 1960-talet att diskuteras att skolmiljön kunde
bidra  till  att  en elev  fick  problem att  klara  skolans  krav.  Detta  är  grunden för  det  andra
perspektivet, som Persson (2013) kallar det relationella perspektivet. I detta perspektiv så har
problemet flyttats från elev till miljön som eleven befinner sig i. Det är inte längre en elev
med svårigheter, utan det är istället en elev i svårigheter. För att eleven ska kunna nå målen så
måste omgivningen skapa förutsättningar för eleven att  kunna lyckas.  Det innebär att  den
specialpedagogiska  kompetensen  ska  användas  för  att  skapa  förutsättningar  för  att  den
undervisande läraren ska kunna differentiera undervisningen för att alla elever ska kunna nå
målen. 

2.3 Styrdokument
De styrdokument som ligger till grund för detta arbete är dels skolans aktuella läroplan för 
grundskolan, Lgr11, samt de allmänna råd som skolverket har gett ut angående arbete med 
extra anpassningar och särskilt stöd. 

2.3.1 Läroplanen för grundskolan (Lgr 11)

Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) beskriver skolans värdegrund och uppdrag, även skolans
övergripande mål och riktlinjer presenteras här. I läroplanen står det att undervisningen ska
anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. Skolan ska ta hänsyn till  elevers olika
förutsättningar och behov. Det innebär att läraren ska verka för att alla elever ska kunna prova
på olika arbetssätt och arbetsformer. Det gäller alla elever men skolan har ett extra ansvar för
de elever som har svårt att nå målen, därför kan inte all undervisning utformas lika för alla.
Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de elever som behöver det.

Det står även i läroplanen att eleverna ska ta ett personligt ansvar för sina studier. Eftersom
olika elever har olika förmåga att ta sitt personliga ansvar så blir ett av skolans uppdrag att
främja elevernas förmåga att ta större ansvar.

2.3.2 Extra anpassning och särskilt stöd

I Juli 2014 kom det nya bestämmelser om vilka rättigheter en elev har för att få stöd i skolan
(Skolverket, 2014). I de nya reglerna så skiljer skolverket på extra anpassning och särskilt
stöd.  Extra  anpassning  innebär  att  ordinarie  ämnes-  eller  klasslärare  ska  göra  så  många
insatser  som är  möjligt  inom ramen  för  den  ordinarie  undervisningen.  Det  behövs  inget
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formellt beslut av rektor för denna form av stöd. Om det behövs göras mer ingripande insatser
så behöver rektor ta ett formellt beslut om att sätta in särskilt stöd. Dessa insatser är av sådan
karaktär att det inte är möjligt för lärare att genomföra själv, det kan vara frågan om både
omfattning och varaktighet som gör att läraren själv inte kan implementera dessa stödinsatser.
Innan  särskilt  stöd  sätts  in  ska  skolan  göra  en  utredning,  utredningen  kan  bestå  av   en
pedagogisk bedömning av vilka behov som finns, dels en kartläggning över vilka svårigheter
som finns på individnivå, gruppnivå och skolnivå. Kartläggningen och bedömningen ska ha
ett pedagogiskt fokus. Det är även viktigt att:

Tyngdpunkten ligger på en analys av hur skolan kan utforma och anpassa lärmiljöerna inom
verksamheten, undervisningens innehåll samt metoderna för att skapa förutsättningar för den
enskilda eleven (Skolverket, 2014, s. 31). 
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3. Forskningsöversikt

Nilholm  (2007)  menar  att  forskning  sker  på  olika  sätt  utifrån  vilket  specialpedagogiskt
perspektiv som forskaren har. En forskare som har ett kompensatoriskt perspektiv kommer att
bedriva forskning som syftar till att skapa bättre teorier och metoder för att hjälpa eleverna
som behöver stöd. Om forskaren i stället har ett kritiskt perspektiv så bedrivs forskning för att
kunna  peka  ut  en  riktningen  som  verksamheten  ska  ta.  Slutligen  om  forskaren  har  ett
dilemmaperspektiv på specialpedagogiken så vill  de få  till  ett  möte där  olika dilemman i
verksamheten kan diskuteras. 

Den forskning som finns  om elever  med läs-  och  skrivsvårigheter  täcker  in  många olika
områden. Huvudinriktningen i de forskningsrapporter som är analyserade ligger på hur det ska
gå att inkludera alla elever i undervisningen, hur det ska gå till finns det dock många olika
förslag på. Det går att urskilja tre kategorier av forskningsfält. Den första är elevernas egna
uppfattningar, den andra kategorin är hur eleverna blir bemötta och den sista kategorin är hur
elever  inkluderas.  Bland  de  rapporter  som  presenteras  nedan  så  är  flera  metoder
representerade,  intervjuer,  enkäter,  klassrumsobservationer  och  genomförande  av
interventioner. 

3.1 Elevers egna uppfattning av läs- och skrivsvårigheter
Fox, Dinsmore och Alexander (2010) har studerat elever i tolvårsåldern i USA, för att se hur
eleverna själva uppfattar syftet med läsning. Det de kom fram till var att elevers intresse och
kunskap både kunde stödja varandra,  och i  andra tillfällen så motverkade dessa förmågor
varandra. De såg också att det fanns olika syften med läsning, de delar upp elevernas intressen
i tre kategorier. Den första kategorin är intresse för att lära sig något, den andra kategorin är
intresset  för  personlig  reflektion  och den sista  kategorin  är  intresset  för  själva  läsningen.
Forskarna noterade stora skillnader mellan elever, även om det var en relativt homogen grupp
elever som studerades. 

För att förstå hur inre och yttre motivation påverkar elever i deras läsning så har McGeown,
Norgate och Warhurst (2012) gjort en stor studie bland elever i grundskolan, totalt deltog mer
än 1800 elever i undersökningen som genomfördes i södra England. Syftet med studien var att
förstå elevers motivation för läsning. Forskarna menar att motivation kan delas upp i två delar,
inre  motivation  och  yttre  motivation.  Med inre  motivation  menas  till  exempel  personligt
intresse, och med yttre motivation menas till exempel betyg eller möta omvärldens krav. I
forskningsstudien kommer de fram till att skillnaden mellan starka läsare och svaga läsare är
att de starka läsarna har en större inre motivation att läsa. Däremot kan de inte observera
någon skillnad mellan grupperna vad gäller yttre motivation. 

McCloskey (2011) menar i sin forskningsrapport att svaga läsare ser läsning som en medfödd
förmåga som man besitter eller inte. När en elev upplever sig själv som en svag lärare eller
icke läsare så är lärarens primära uppgift att få eleven att förstå att det går att lära sig läsa. För
att det ska vara möjligt att utveckla läsningen så måste eleverna bli införstådd i att läsning är
en problembaserad process och inte en uppgift som ska göras. När eleven har reviderat sin
självbild så är det möjligt att gå vidare med själva lästräningen.  
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3.2 Bemötande av elever med läs- och skrivsvårigheter
Syftet  med undersökningen av David och Deponio  (2014) är  att  undersöka på vilket  sätt
skolor och deras personal förhåller sig till elever med dyslexi. Undersökningen är baserad på
125 intervjuer med lärare i fem olika europeiska länder. Författarna vill också förstå om det
finns sätt som fungerar bättre för att lyckas inkludera elever med dyslexi i skolan. Forskarna
har funnit att identifieringen av dyslexi oftast sker av lärare i de tidiga åldrarna. Det sker
vanligtvis genom att lärarna får prova sig fram för att identifiera de specifika lässvårigheterna.
När läraren har identifierat en elev som har läs- och skrivsvårigheter så är det väldigt viktigt
att skolan och vårdnadshavarna kan samarbeta och ha en rakt och ärligt relation. Forskarna
konstaterar även att styrdokumentet i sig själv inte borgar för ett mer inkluderande synsätt,
utan att det måste till andra insatser från nationell- eller regional nivå. 

Smith, Connolly och Pryseski (2014) har studerat hur skolor i Baltimore, USA kan skapa ett
skolklimat som gör att eleverna lyckas med sina studier. Förändringar som de har sett ger
bättre skolklimat och ökade möjligheter för eleverna att lyckas är att fokusera mindre på prov
och istället satsa på att bygga relationer med eleverna. För att lyckas måste skolan skapa ett
klimat där elever vågar pröva sig fram och även göra fel. På samma gång så är det viktigt att
lärarna  har  höga  förväntningar  på  eleverna.  Eleverna  märkte  när  läraren  hade  höga
förväntningar på dem och uppskattade detta.

För att undersöka vilken förväntningar lärare har på elever med lässvårigheter, och om dessa
förväntningar påverkar elevernas skolresultat har Hornstra, Denessen, Bakker, von De Bergh
och Voeten (2010) gjort en studie bland lärare i Nederländerna. För att få fram vilka explicita
attityder  lärarna hade fick de svara på frågor  om dyslexi  med öppna svarsalternativ.  Den
implicita, eller omedvetna attityden fick forskarna fram genom att lärarna fick svara på frågor
i ett datorprogram som är framtaget för att bedöma omedvetna åsikter. Resultatet visade att
lärarnas implicita attityd förutspådde vilket resultat eleverna fick. Forskarna kunde inte finna
något samband mellan lärarens explicita attityd och elevernas resultat. 

Forskarna  Kiuru,  Haverinen,  Salmela-Aro,  Nurmi,  Savolainen och Holopainen (2011) har
undersökt finska högstadieelever med läs- och skrivsvårigheter. De vill jämföra om elever
som har  samma grupptillhörighet  har  liknande studieresultat.  Forskarna förväntade sig att
lässvårigheter  påverkar  de  manliga  deltagarnas  studieresultat  mer,  och  studien  visar  att
lässvårigheter spelar också en större roll bland pojkar.  Studien visar även att ungdomar från
samma grupp har ungefär samma nivå av lässvårigheter och liknande studieresultat. Vilken
grupp man  tillhör  förutspådde  också  vilka  akademiska  färdigheter  du  tillskansade  dig  på
gymnasiet. 

3.3 Inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter
Att elever ska kunna inkluderas i skolans vanliga undervisningsgrupper är det synsätt som
råder  i  de forskningsrapporter  som är  analyserade,  grundtanken är  att  i  livet  efter  skolan
komma eleverna att stöta på många olika typer av människor. Det är därför viktigt att kunna
fungera i en heterogen grupp, om man inte tränar på detta i skolan, när ska man då lära sig det
(DeRoche, 2013).

Undervisning kan bedrivas på många olika sätt. Forskarna Lage, Platt och Treglia (2000) har
studerat ett alternativ till traditionell klassrumsundervisning. De har genomfört en studie där
de inverterar klassrummet, det innebär att eleverna förbereder sig genom att läsa en text, titta
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på en Powerpoint eller se en film om ett visst ämne innan de kommer till skolan. I skolan
ägnas  sedan  lektionen  åt  att  diskutera  och  fördjupa  kunskapen  om  det  aktuella  ämnet.
Forskarna menar att denna undervisningsstrategi föredras av majoriteten av elevgrupper, och
skapar  en  positiv  lärandesituation  samtidigt  som  läraren  har  kontroll  över  innehållet  i
utbildningen. 

DeRoche (2013) har skrivit en kanadensisk forskningsrapport där hon vill få svar på hur lärare
ser på inkludering i klassrummet, vilka val gör lärarna för att detta ska vara möjligt. Vilka
konsekvenser  får  inkluderingen  och  vad  blir  följderna.  Undersökningen  bygger  på
klassrumsobservation i en klass med 25 elever i åldern sju till nio år. Av klassens elever har
nio  elever  inlärningssvårigheter.  Hon  vill  lyfta  några  punkter  som  är  extra  viktiga,
inkludering,  undervisningsstrategier  och  resursfördelning.  Inkludering  är  viktigt  eftersom
samhället består av alla olika typer av människor och då bör även klassrummet spegla detta.
Basera undervisningen på de elever  som ingår  i  gruppen,  vilket  innebär  att  det  kan vara
nödvändigt  att  prova  olika  undervisningsstrategier  vid  olika  tillfällen.  Vissa
undervisningsstrategier kräver extra resurser, det kan både vara att ha möjlighet att köpa in
material,  eller  bedriva  undervisningen utanför  klassrummet  eller  att  det  behöver  vara  två
lärare närvarande.

För  att  studera  om en intervention  med ordförklaring är  effektivt  för  elever  som riskerar
utveckla  läs-  och  skrivsvårigheter,  har  Asworth  och  Pullen  (2015)  gjort  en  studie  bland
amerikanska elever i första klass. Forskarna genomförde en intervention som går ut på att
eleverna får ett träningsupplägg som de ska följa under en viss tid, vanligtvis sex till  åtta
veckor. Eleverna testas före och efter träningsupplägget för att bedöma deras kunskapsnivå.
Forskarna  utgår från något som en speciell design,  regression discontinuity design (RDD).
Det är en metod där  alla  som ingår i  studien gör ett  test,  beroende på resultatet  kommer
deltagarna att antigen få ”behandling” eller ingå i en kontrollgrupp.  Efter behandlingen så
görs ett nytt test på alla i studien, för att kunna analysera data.  Det viktigaste resultatet från
studien var att den visade att de elever som låg precis under gränsen gjorde störst framsteg.
Alltså de elever som nästan klarade sig första gången hade mest nytta av denna intervention.
Genom att göra denna typ av interventioner kan elever som annars riskera att misslyckas i
skolan få chansen att göra stora förbättringar och på så sätt vara delaktiga och få möjligheten
att lyckas utan att behöva exkluderas, menar forskarna.
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4. Teoretiska utgångspunkter

Under  denna  rubrik  kommer  den  teoretiska  ansatsen  som  detta  arbete  bygger  på  att
presenteras.  Men  vad  är  egentligen  fenomenografi,  och  hur  går  den  att  använda  som
forskningsansats? Marton och Booth (2000) skriver att  den fenomenografiska metoden att
samla in data, och analysen av data inte går att skilja åt. Det pågår ett analysarbete under hela
processen och forskaren har redan från början avgränsat vilket fenomen som ska studeras.
Kroksmark (2011) menar  att  pedagogiken under  de senare åren mer och mer har  blandar
teorier och metoder. Fenomenografi är ”en metod för insamling av data utan en tydlig utlagd
teoretisk grund” (Kroksmark, 2011, s. 603). Det pedagogiska fokuset har flyttats från teorier
och metoder och istället är det resultatet som är det viktiga. Fenomenografin har bidragit till
nya  insikter  och  ny kunskap  inom pedagogiken  och  didaktiken.  Det  är  fenomenografins
användbarhet som är dess styrka inom pedagogisk forskning. 

4.1 Fenomenografi
Vad är Fenomenografi? ”Fenomenografi är helt enkelt att försök att fånga kritiska skillnader i
hur  vi  erfar  världen  och  hur  vi  lär  oss  att  erfara  världen.  Varken  mer  eller  mindre”
(Kroksmark, 2011, s. 587). Citatet visar att fenomenografin utgår från att människor uppfattar
världen  på  olika  sätt  och  syftet  med  fenomenografi  är  att  hitta  och  försöka förstå  dessa
olikheter.

Fenomenografi  är  en  relativt  ny  forskningsansats,  den  grundades  på  1970-talet  av  några
forskare vid pedagogiska institutionen på Universitetet i Göteborg. Fenomenografin har vuxit
fram ur ett antal kvalitativt orienterade forskningsprojekt och de metodologiska erfarenheter
som dessa forskare erhöll av projekten. Det finns många olika forskningsfält som appliceras
på skolan, majoriteten av forskningen härrör från psykologin. En av fenomenografins styrkor
menar  Alexandersson (1994) är att  det är  pedagogisk forskning.  Vilket  innebär att  den är
empiriskt utprövad för att försöka förstå pedagogiska dilemman och situationer. 

Inom den fenomenografiska forskningen så är det  andra ordningens perspektiv som råder,
alltså  uppfattningar,  det  är  kunskap  som  vi  finner  inom  estetiska  och  humanistiska
vetenskaperna. Här är begreppen tvetydiga och kan tolkas, hur vi uppfattar världen beror på
individuella  förutsättningar.  I  första  ordningens  perspektiv  är  kunskap  generell,  och
kumulativ. Det är sådan kunskap som återfinns inom till exempel naturvetenskapen, att jorden
är rund är forskare överens om, och ny forskning bygger på den kunskap som redan finns
(Kroksmark, 2011). Fenomenografin som forskningsansats strävar efter att belysa det faktum
att vår kunskap beror på hur vi uppfattar innehållet. Det är den stora skillnaden mellan första
ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv, inom den humanistiska vetenskapen
så  uppfattas  innehållet  olika  av  olika  personer.  Inom fenomenografin  innebär  det  att  det
intressanta är att kartlägga och tolka dessa olikheter för att på så sätt få en ökad kunskap om
hur situationer kan tacklas.

När någon uppfattar ett fenomen eller situation så menas att de har upplevt, tolkat och dragit
en slutsats av situationen. Om flera personer har närvarit så innebär det inte att de har upplevt,
tolkat eller dragit samma slutsatser av situationen (Kroksmark, 2011).  För att kunna studera
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en situation med en fenomenografisk ansats så krävs det några grundläggande förutsättningar,
forskaren måste vara införstådd i att det är det mänskliga uppfattningen som är objektet, enligt
Marton och Booth  (2000).  Även Alexandersson (1994)  anser  att  det  är  hur  en  företeelse
uppfattas  av människor  som står  i  centrum. Hur olika  människor  uppfattar,  eller  erfar  en
situation kan variera väldigt mycket. Det innebär att två personer som är med om samma
situation kan tolka den på helt olika sätt och dra helt olika slutsatser om vad som har hänt.
Första steget i fenomenografisk forskning är att finna alla olika möjliga sätt som alla olika
människor kan tolka en given situation. 

Andra  steget  i  forskningsprocessen  är  att  finna  en  variationsarkitektur  i  det  insamlade
materialet.  En  variationsarkitektur  innebär  att  forskaren  kartlägger  all  variation  som har
uppkommit i en studie och sorterar och kategoriserar för att skapa struktur i arbetet. Det kan
vara att söka efter likheter och skillnader, målet är att komma fram till ett antal kvalitativt
skilda sätt som deltagarna har uppfattat situationen. Marton och Booth (2000) menar att syftet
med  fenomenografi  är  att  fånga  in  all  variationen  som finns  för  den  situation  som ska
studeras. För att lyckas så bör forskaren ta ett steg tillbaka och låta deltagarna styra processen.
Målet är att se fenomenet med deltagarnas ögon och uppleva personens uppfattningar i dennes
ställe. Det är variationen som är det intressanta skriver Alexandersson (1994). Ett utfallsrum
är alla dessa kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen eller situation som forskaren har
kunnat observera (Marton & Booth, 2000). 

Nästa steg är att kartlägga detta utfallsrum för att kunna skapa beskrivningskategorier utifrån
de kvalitativt skilda sätt som deltagarna erfor situationen. En beskrivningskategori är ett sätt
att skapa struktur i det empiriska materialet, forskaren skapar kategorier av dessa kvalitativ
skilda  sätt  som  det  gick  att  urskilja  i  utfallsrummet.  Målet  är  att  ha  så  få
beskrivningskategorier som möjligt. På samma gång så måste all variation som ingår i en viss
kategori  höra  i  hopp,  och  den  måste  vara  kvalitativt  skild  från  de  andra
beskrivningskategorierna. En beskrivningskategori är forskarens sätt att skapa struktur i en
stor variation (Marton & Booth, 2000). Kroksmark (2011) menar att det inte ska gå att förstå
ett fenomen från två kategorier samtidigt. Dessa beskrivningskategorier ska delas upp på ett
sådant sätt att det innebär att de representerar olika nivåer av förståelse av ett fenomen. Den
fenomenografiska forskningens sista steg är att försöka förstå dessa beskrivningskategorier.

Kroksmark  (2011)  skriver  att  fenomenografins  främsta  bidrag  är  att  den  pedagogiska
forskningen fick  upp ögonen för  att  studera  den uppfattade  världen i  förhållande  till  hur
lärande går till. Det är lärandet som står i centrum och forskarens roll är att försöka förstå vad
det är som händer och tolka de olika situationer som uppstår.
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5. Metodologiska utgångspunkter

Här följer en presentation av de metoder som har valts för denna studie. Kapitlet inleds med
en beskrivning av den kvalitativa metod som detta arbete  bygger på.  Det följer  sedan en
beskrivning av fokusgruppintervjuer samt diamantrankingen som metod.  Därefter  beskrivs
urvalet  till  studien  och  hur  studien  genomfördes  analyserades  och  bearbetades.  Kapitlet
avslutas sedan med en diskussion om studiens tillförlitlighet och giltighet.

5.1 Kvalitativ metod
De första valen som måste göras när det är dags för att designa en studie, menar Lantz (2014)
är att bestämma vilken typ av metod som är lämplig att använda. Starrin och Svensson (1994)
definierar målsättningen med en kvantitativ analys  så här.  ”Att  undersöka hur på förhand
definierade  företeelser  och  dess  egenskaper  och  innebörder  fördelar  sig  i  en  population,
händelse,  situation”  (Starrin  &  Svensson,  1994,  s.23).  Detta  är  en  studie  med  en
fenomenografisk ansats, det är elevernas uppfattning och den variation på uppfattningar som
kan förekomma i gruppen som detta arbete ska försöka beskriva. Att på förhand definiera
denna variation skulle helt gå emot den fenomenografiska ansatsen (Marton & Booth, 2000).
Vilket innebär att valet föll på en kvalitativ analys, vilket Starrin och Svensson definierar så
här. ”Att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser,
egenskaper och innebörder med avseende på a) variationer b) strukturer och c) processer”
(Starrin & Svensson, 1994, s.23). Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur några
elever med läs- och skrivsvårigheter uppfattar olika lärandesituationer och vilka faktorer som
påverkar lärandet för dessa elever, så är det lämpligast att använda en kvalitativ metod. Det är
även lämpligt att göra en observationsstudie. För att kunna få svar på frågeställningarna så
måste  denna  studie  ha  ett  retroperspektiv.  I  detta  arbete  föll  valet  även  på  att  göra  en
tvärsnittsstudie, eftersom studien genomförs under en kortare tidsperiod.

Enligt Ahrne och Svensson (2011) så är kvalitativa metoder en kategorisering av alla metoder
som bygger  på olika former av intervjuer,  observationer  eller  textanalys.  Denna studie är
baserad på fokusgruppintervjuer och diamantrakning, båda dessa metoder presenteras nedan.

5.1.1 Fokusgruppintervju

Syftet med denna studie är att studera elevers uppfattningar, som datainsamlingsmetod har jag
valt  att  intervjua  eleverna  med  hjälp  av  fokusgruppsintervjuer.  Parker  och  Tritter  (2006)
skriver  att  det  vanligast  syftet  med en  fokusgruppintervju  är  att  kunna fördjupa  sig  i  ett
specifikt ämne. Målet är att överblicka variationen som finns i gruppen för att kunna förstå
respondenterna  och  hur  de  uppfattar  en  given  situation.  Detta  passar  väl  med  den
fenomenografiska ansatsen (Marton & Booth, 2000).

För att kunna genomföra en fokusgruppsintervju så måste det minst vara två personer, och det
bör inte överstiga tio deltagare. Om alla ska komma till tals och känna sig bekväma i gruppen
så är det lämpligt att det är tre till sex deltagare. Själva fokusgruppintervjun går till så att
gruppen får ett givet ämne som de ska diskutera, tiden måste vara väl tilltagen så att de hinner
fördjupa sig i  ämnet  och komma fram till  uttömmande svar.  Forskarens  roll  är  att  skapa
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förutsättningar för fokusgruppen att själva utveckla sina svar. Under själva intervjun så ska
forskaren ha en passiv roll, och endast dokumentera det som sägs och görs. Det är lämpligt att
spela in intervjun för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på materialet igen, det ger
även möjligheten för intervjuaren att fokusera mer på deltagarna (Parker & Tritter, 2006).

Det  är  även  lämpligt  att  genomföra  fokusgruppintervjuer  i  två  delar,  med någon vecka i
mellan (Parker & Tritter, 2006). Syftet är att deltagarna ska få möjlighet att tänka efter för att
på  så  sätt  kunna  lämna  så  uttömmande  svar  som  möjligt.  Detta  passar  väl  med  den
fenomenografiska ansatsen som denna studie bygger på, där det är den totala variationen som
forskaren är intresserad av. 

5.1.2 Diamantrankingmetod

Diamantrankning är en metod som används för att utforska uppfattningar hos en respondent.
Respondenterna ska ranka nio olika påståenden, det kan vara bilder eller texter och placera
dessa i ett diamantformat mönster. På översta raden läggs det påstående som respondenterna
enas om är det viktigaste, på raden under hamnar två påståenden som är något mindre viktiga.
På mittenraden läggs tre påståenden som är något mindre viktiga för respondenterna. På rad
fyra läggs två påståenden som har rätt så låg betydelse, och längst ner lägg det sista påståendet
som respondenterna enas om har minst inverkan. Syftet  är enligt  Wall,  Higgins,  Hall  och
Woolner (2013) att  modellens struktur ska vara så pass lös att det ska generera en öppen
dialog mellan respondenterna, men på samma gång finnas nog med struktur för att kunna göra
en systematisk analys av datamaterialet.  

5.2 Urval
För att det ska vara rimligt att genomföra detta arbete inom den begränsade tid som stått till
förfogande så har jag valt att genomföra en pilotintervju och två fokusgruppintervjuer med tre
respondenter vid varje intervjutillfälle.  Alexandersson (1994) menar att  det är  lämpligt att
sträva efter att ha så stor variation som möjligt på studieobjekten, det handlar om att blanda
män och kvinnor, att ha varierande ålder på deltagarna och att de har olika social bakgrund
och även olika utbildningar eller utbildningsgrad. Eftersom det är variationen som intressant
så är det fullt acceptabelt att handplocka deltagarna till  studien för att få så stor variation
bland deltagarna som möjligt.

Eftersom jag ville  att  respondenterna skulle ha ett  retroperspektiv på sin grundskoletid  så
kontaktade  jag  en  kommunal  gymnasieskolan,  där  fick  jag  kontakt  med  skolans
specialpedagog  som hjälpte  mig  att  kontakta  elever  på  ett  av  skolans  yrkesförberedande
program. Kravet för att få ingå i undersökningen var att eleverna skulle ha dokumenterade läs-
och skrivsvårigheter. Specialpedagogen behövde kontakta sex elever innan vi fick tre stycken
som ville ställa upp i undersökningen. Hon kontaktade även en av lärarna på en av skolans
högskoleförberedande program. Denna lärare hjälpe mig genom att kontakta tre elever som
alla kunde ställa upp och delta i studien. Även dessa elever hade dokumenterade läs- och
skrivsvårigheter.  Eftersom  Alexandersson  (1994)  menar  att  det  är  önskvärt  med  så  stor
variation bland respondenterna som möjligt så var min målsättning att båda könen skulle var
representerade för att få ett så stort utfallsrum som möjligt. I studien så ingår det tre elever,
två pojkar och en flicka från en yrkesförberedande program, och tre elever, två pojkar och en
flicka från ett högskoleförberedande program. 
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5.3 Studiens genomförande
En pilotintervju genomfördes med tre elever från årskurs 9 där jag fick möjlighet att testa
upplägget och hur jag skulle förhålla mig till respondenterna.  Lantz (2014) menar att det är
en bra idé att testa frågorna i en pilotintervju, för att på så sätt kunna göra förbättringar som
leder till högre validitet och reliabilitet. Jag hade även möjlighet att testa om det fungerade
med  bild  och  ljudupptagning  under  deras  samtal.  Under  pilotintervjun  så  valde  en  av
deltagarna att hoppa av efter att jag hade presenterat vad uppgiften gick ut på. Eftersom jag
inte ville att detta skulle hända under någon av de två fokusgruppintervjuer som skulle ingå i
studien så studerade jag film och ljudupptagning för att försöka förstå om det fanns något jag
kunde ändra på. Under pilotintervjun så hade jag gett eleverna instruktionerna först och sedan
placerat  ut  de  bilder  som låg  till  grund för  diskussionen.  Jag  upplevde  att  eleverna  blev
stressade av att de inte förstod vad uppgiften gick ut på. Jag reviderade presentationen efter
pilotintervjun,  genom  att  först  lägga  fram  alla  bilderna  och  låta  respondenterna  titta  på
bilderna en stund innan jag gav några instruktioner.

För  att  respondenterna  skulle  känna  sig  så  bekväma  som  möjligt  så  genomförde  jag
intervjuerna på deras skola, i lokaler som de kände till sedan tidigare. Vi fick sitta ostört i ett
ledigt klassrum och grupprum. Jag började med att presentera mig och syftet med mitt arbete
och de fyra etiska principerna, även eleverna fick möjlighet att berätta lite om sig själva. 

Fokusgruppintervjun genomfördes i två delar, vid första tillfället la jag ut 45 bilder (bilaga 3)
på ett bord. Bilderna föreställde situationer där lärande kan förekomma. Instruktionerna som
de  fick  var:  ”Jag  vill  att  ni  tillsammans  väljer  ut  de  nio  bilder  som  representerar  de
lärandesituationer som ni tycker är mest intressanta. Det finns inget rätt eller fel svar utan jag
är intresserad av att veta hur ni uppfattar de lika bilderna”. Jag förklarade att jag inte skulle
delta i deras diskussion utan att de fick prata fritt om hur de uppfattade bilderna, och vilka
lärandesituationer  det  kunde  representera.  Jag  meddelade  sedan  att  det  var  beräknat  30
minuter per tillfälle, men att vi kunde sitta kvar om diskussionen inte var klar. Vid alla fyra
tillfällena så ansåg sig eleverna klara innan de 30 minuterna var slut.  

Efter instruktionerna fick eleverna tillsammans diskutera och enas om vilka bilder som skulle
väljas ut.  Jag höll  mig passiv under alla intervjuer och deltog bara i  diskussionen om de
ställde en direkt fråga till mig eller om det var något som behövde förtydligas. När de var
klara så sammanfattade jag vad jag hade hört och de hade möjlighet att byta någon bild om de
så önskade. Syftet med första intervjun var att välja ut de nio bilder som ska ligga till grund
för att kunna genomföra diamantrankingen vid det andra mötet.

Vid det andra tillfället som genomfördes i samma lokaler ungefär en vecka senare, så tog jag
fram  de  nio  bilder  som  gruppen  enades  om  representerade  de  mest  intressanta
lärandesituationerna vid första tillfället. De fick nya instruktioner: ”Jag vill att ni tillsammans
rankar de nio bilder som ni valde förra gången. Längst upp ska ni lägga den bild som ni tycker
är den mest positiva lärandesituationen, sedan lägger ni två bilder som är lite mindre positiva,
därefter  tre  bilder  som är  något  mindre  positiva.  Under  lägger  ni  två  bilder  som inte  är
speciellt positiva alls, och längst ner lägger ni den bild som representerar den lärandesituation
som är allra minst positiv, för er”. Återigen fick eleverna diskutera och enas om vilka bilder
som skulle väljas och var de skulle placeras i diamantrankingen. När de hade placerat alla nio
bilderna så sammanfattade jag vad jag hade hört och de hade möjlighet att tillägga något om
de önskade. 
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Loseke (2013) menar att det är viktigt att reflektera över sin påverkan när man genomför
forskning, i mitt fall innebär det att jag var observant på att hålla mig passiv och inte ställa
ledande frågor. Alla fokusgruppintervjuerna spelades in med ljudupptagning för att jag skulle
kunna  hålla  mig  passiv  under  samtalet  och  fokusera  på  att  anteckna  om  jag  såg  något
intressant. För att respondenterna skulle kunna peka på, och prata om bilderna så hade jag
placerat en iPad som filmade bordet där bilderna låg. Detta för att  underlätta för mig när
materialet skulle transkriberas. Jag informerade respondenterna om att jag spelade in men att
inga ansikten filmades och alla respondenter, och vårdnadshavare hade gett sitt godtycke till
detta via det missivbrev (bilaga 1 och bilaga 2) de hade fått. 

Syftet  med denna studie  är  att  undersöka hur  några  elever  med läs-  och  skrivsvårigheter
uppfattar olika lärandesituationer och vilka faktorer som påverkar lärandet för dessa elever.
Detta är en kvalitativt forskningsstudie med fenomenografisk inriktning. Det innebär att det är
viktigt att se på fenomenet i detta fall ”olika undervisningsformer”, och beskriva det utifrån
olika beskrivningskategorier. Fokus på arbetet efter att alla intervjuer är klara var att hitta
dessa kategorier och beskriva dem.

5.4 Analys och bearbetning av data
Enligt Alexandersson (1994) så är det lämpligt att ta sig ann det empiriska materialet i fyra
steg i en fenomenografisk studie. Steg ett var att bekanta sig med datamaterialet. Det innebar
att jag lyssnar igenom inspelat material, transkriberar intervjuer och läste igenom materialet
som producerades under genomförandet av studien. 

Nästa steg var att försöka uppmärksamma likheter och skillnader. I detta steg gällde det att få
en överblick över materialet. Vad var det som förekommer väldigt ofta eller dök det upp något
oväntat? I detta steg så sorterades och kategoriserades allt det transkriberade materialet utifrån
arbetes frågeställningar och jag försökte få överblick över den totala variationen på svaren.
Eftersom detta arbete utgår från en fenomenografisk ansats så bearbetades materialet för att
finna en variationsarkitektur som kommer att presenteras i kapitlet som behandlar studiens
resultat.

I  tredje  steget  var  det  dags  att  skapa  beskrivningskategorier,  allt  material  som  hade
framkommit under studien skulle nu placeras i dessa kategorier. Dessa beskrivningskategorier
menar Starrin och Svensson (1994) att det är forskarens roll att finna i det empiriska data som
finns till hands. Målsättningen var att begränsa antalet beskrivningskategorier för att skapa en
lättöverskådlig modell av verkligheten, Marton och Booth (2000) menar att det ska vara så få
kategorier som möjligt. I denna studie så är det tre beskrivningskategorier. I det sista steget så
försökte  jag  förstå  beskrivningskategorierna  för  att  kunna  studera  de  underliggande
strukturerna i kategorierna. I detta steg förbereddes även materialet för att kunna presenteras i
kapitlet som behandlar studiens resultat.

5.5 Studiens tillförlitlighet och giltighet
Det här är inte en stor kvantitativ undersökning som gör att det går att dra statistiska slutsatser
från  arbetet.  Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  hur  några  elever  med  läs-  och
skrivsvårigheter uppfattar olika lärandesituationer och vilka faktorer som påverkar lärandet
för dessa elever. Målsättningen är att detta arbete ska vara tillförlitligt och ha hög giltighet. 
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Studien behöver ha en god reliabilitet, vilket innebär att jag i studien ska ha undersökt på ett
tillförlitligt  sätt.  Graden  av  tillförlitlighet  i  studien  brukar  kallas  för  studiens  reliabilitet
(Lantz, 2014). Med andra ord så ska någon annan kunna få fram ett liknande resultat genom
att kopiera denna studie. Studien baseras på två fokusgruppintervjuer med totalt sex personer,
vilket inte är speciellt många respondenter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att
vid sex till åtta intervjuer så ökar säkerheten att det inte bara är någon individs personliga
åsikter som du kommer att få fram i studien. Denna studie ligger alltså på gränsen för vad som
är rimligt för att få ett trovärdigt resultat. Om någon annan skulle göra om denna studie finns
alltså risken att de inte skulle få fram samma resultat. För att att öka tillförlitligheten så skulle
det vara önskvärt att göra fler fokusgruppintervjuer för att verkligen nå det som  Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver som mättnad, vilket innebär att forskaren börjar känna
igen svaren eller att svarsmönster återkommer. De beskrivningskategorier som presenteras i
denna studie kan inte göra anspråk på att vara ett definitivt system (Marton & Booth, 2000).
Vilket  innebär  att  det  inte  är  säkert  att  en  annan  forskare  kommer  fram  till  samma
beskrivningskategorier.  Men  inget  av  det  som  uttrycks  i  den  undersökta  gruppen  har
utlämnats, vilket ger arbetet en god tillförlitlighet.

En viktig aspekt på tillförlitligheten i detta arbete är att jag som forskare inte har några dolt
motiv med studien. Larsson (2005) påpekar att forskaren inte får lägga saker till rätta för att
det ska passa hans syfte. Jag har försökt föra fram resultatet så korrekt som möjligt utifrån det
datamaterial som framkom under studien. Jag har inte medvetet förändrat eller dolt något av
respondenternas uppfattningar utan jag har haft som målsättning att redovisa resultatet på ett
tillförlitligt sätt.

Lantz (2014) beskriver att validitet är hur väl studien faktiskt lyckas mäta det som man vill
mäta. Graden av giltighet i en studie kallas för studiens validitet. Jag bedömer att validiteten i
studien  är  god,  respondenterna  har  pratat  och  diskuterat  runt  en  mängd  olika
lärandesituationer och de har gett mig en stor mängd rådata som jag har kunnat analysera. Det
finns  en  stark  korrelation  mellan  frågeställningen  i  studien  och  det  som  respondenterna
diskuterades  under  fokusgruppintervjuerna,  det  kan  dock  skilja  på  hur  respondenterna
uttrycker sig och vad jag uppfattar att de har sagt, detta menar Alexandersson (1994) är någon
som  måste  tas  med  i  beräkningen.  För  att  undvika  missförstånd  från  min  sida  så
sammanfattade  jag  vad  respondenterna  hade  sagt  vid  varje  tillfälle  som vi  träffades.  Jag
berättade hur jag hade uppfattat samtalet, och de fick säga om det var något som jag hade
missförstått, eller om de önskade tillägga något annat.

5.6 Etiska överväganden
Förutom mina  egna  etiska  ställningstagande  så  utgår  denna  studie  från  det  material  som
vetenskapsrådet har gett ut. Det är två publikationer som detta arbete förhåller sig till. Den
första  och  viktigaste  är  forskningsetiska  principer  inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning  (vetenskapsrådet  2002).  I  den  fastställer  vetenskapsrådet  att  det  finns  fyra
huvudkrav  när  forskning  ska  bedrivas.  Den  andra  publikationen  som  också  gets  ut  av
vetenskapsrådet, heter god forskningssed (2011). Även den tar upp etiska förhållningsregler.
Här presenteras vetenskapsrådets fyra krav och hur detta arbete förhåller sig till dessa.

Det  första  kravet  är  informationskravet,  för  att  tillgodose  detta  så  är  alla  informanter
informerade  om syftet  med  detta  arbete,  och  vad  deras  roll  är.  Undersökningsdeltagarna
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informerades även om att det är frivilligt att delta och att det går att dra sig ur när som helst,
om de så önskar.

Den andra etiska förhållningsregeln kallas för samtyckeskravet, vilket innebär att alla de som
är med i studien blev tillfrågade om de önskade delta, och de skulle själva tycka att det var
intressant att vara med. Det var frivilligt för eleverna att delta i studien. I de fall eleverna var
under 15 år så ordnades tillstånd från vårdnadshavare innan intervjuerna genomfördes (bilaga
1), de  elever som var äldre än 15 fick ett  informationsblad där jag presenterar mig samt
förklarade studiens syfte (bilaga2).

Den  tredje  regeln  som  vetenskapsrådet  tar  upp  är  konfidentialitetskravet. Jag  har  ingen
tidigare kontakt med respondenterna i studien och personuppgifterna kommer att behandlas på
ett sådant sätt att det inte går att identifiera de personer som är med i undersökningen. Både
elevernas namn och skola har fått fiktivt namn för att skydda känsliga uppgifter. All data som
sparas skyddas på ett sådant sätt att det blir praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt
uppgifterna.

Det fjärde och sista etiska förhållningssättet  kallas för  nyttjandekravet.  Det innebär att  de
uppgifter som samlas in i denna undersökning kommer enbart att användas som underlag till
detta arbete, inga uppgifter kommer att användas i kommersiellt ändamål eller på något sätt
emot de deltagandes vilja.
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6. Resultat

Här följer en presentation av studiens resultat.

6.1 Presentation av respondenterna
Detta arbete utgår från två fokusgruppintervjuer med elever från en gymnasieskola, den ena
gruppen bestod av två pojkar och en flicka som läste ett yrkesförberedande program och den
andra  gruppen bestod  av  två  pojkar  och  en  flicka  som läste  på ett  högskoleförberedande
program. Namnen på respondenterna är fiktiva för att det inte ska gå att identifiera de som är
med i studien.

Adam, som är 17 år, går andra året på en högskoleförberedande utbildning på en västsvensk
gymnasieskola. Adam har generella läs- och skrivsvårigheter som är dokumenterade sedan
mellanstadietiden. 

Bengt, som är 17 år, går andra året på en högskoleförberedande utbildning på en västsvensk
gymnasieskola. Bengt har generella läs- och skrivsvårigheter som är dokumenterade sedan
lågstadietiden.

Cisel, som är 18 år, går andra året på en högskoleförberedande utbildning på en västsvensk
gymnasieskola.  Cisel  har  generella  läs-  och skrivsvårigheter  som är dokumenterade sedan
mellanstadietiden.

Ivar,  som är  16  år,  går  första  året  på  en  yrkesförberedande  utbildning  på  en  västsvensk
gymnasieskola.  Ivar  har  specifika  läs-  och  skrivsvårigheter,  i  form  av  dyslexi  som  är
dokumenterad sedan lågstadietiden.

Kjell,  som är  17 år,  går  första  året  på en  yrkesförberedande utbildning på  en västsvensk
gymnasieskola.  Kjell  har  specifika  läs-  och  skrivsvårigheter,   i  form  av  dyslexi  som är
dokumenterad sedan mellanstadietiden.

Tina,  som är  16  år,  går  första  året  på  en  yrkesförberedande  utbildning  på  en  västsvensk
gymnasieskola.  Tina  har  generella  läs-  och  skrivsvårigheter  som är  dokumenterad  sedan
mellanstadietiden.

6.2 Faktorer som påverkar lärande
Studien utgår från tre frågeställningar som syftar till att öka förståelsen för hur elever med läs-
och  skrivsvårigheter  uppfattar  olika  lärandesituationer  och  vilka  faktorer  som  påverkar
lärandet. Den  första  frågeställningen  är:  vilka  faktorer  uppfattar  eleverna  att  det  är  som
påverkar lärande. Här presenteras elevernas uppfattningar om vilka faktorer som påverkar de i
deras lärande. I studien framgår det att respondenterna både upplever inre faktorer såväl som
yttre faktorer som påverkar lärandet.
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6.2.1 Lärande påverkas av inre faktorer

Under fokusgruppintervjuerna framkommer det att eleverna själva är medvetna om att deras
inställning  och  handlande  påverkar  förutsättningarna  för  att  de  ska  kunna  lyckas  i  olika
inlärningssituationer. 

Att få tillräckligt med sömn påverkar lärandet
En  viktig  faktor  som  eleverna  nämner  flera  gånger  är  att  vara  pigg  är  en  nödvändig
förutsättning. Det finns flera sätt att påverka detta, att få ordentligt med sömn är viktigt enligt
Adam. 

Den här sängen som vi kollade på innan det kan ju representera sömn, om man är pigg eller
trött.  /.../ Jag märker ju själv om jag sover länge då är jag bättre i skolan också. (Adam)

Diskussionen fortsätter  bland respondenterna  och Bengt  beskriver  att  han  hellre  sover  tre
timme än nio timmar, för om han sover nio timmar så blir han så trött dagen efter. De andra
håller inte riktigt med om att tre timmar räcker, Tina sover hellre nio timmar än tre timmar!
Bengt säger att en timme gör ju ingen skillnad. Men om han sover fyra timmar, då märker han
skillnad. 

Att vara tillräckligt pigg påverkar lärandet
Det är intressant med hur sömnen påverkar inlärningen säger Bengt, och att sömn är viktigt är
alla ense om även om de inte inte är ense om hur längre som är lämpligt att sova inför en
skoldag. Ett annat sätt att bli pigg på är att dricka kaffe eller energidrycker. 

Kaffe är alltid gött när man är trött, att komma igång. Jag måste ha kaffe på morgon, skulle ju
dö annars. /.../ Att få lite energi, jag kan inte starta min dag utan kaffe! (Ivar)

Kjell dricker inte kaffe men han menar att för honom är det energidryckerna som gör att han
orkar med lektionerna när han är trött.  För honom är det viktigt!  Alla respondenterna har
deltagit  i  diskussionen och håller  med om att  vara  pigg är  en viktig  förutsättning för  att
lärande ska kunna ske. Bengt avslutar diskussionen med att säga ”Det är intressant med hur
sömnen påverkar inlärningen”.

När du studerar påverkar lärandet
En annan viktig faktor som det själv går att styra över är när man pluggar, Cisel beskriver
något som hon kommer ihåg.

Det var nånting med forskning att man att man lär sig bättre om man pluggar innan man ska sova.
Jag tror det var så att precis innan man ska lägga sig så ska man kolla igenom, sedan ska man
lägga sig. /.../ Man måste lära sig hur man kommer ihåg saker och ting också det är liksom en del
av pluggandet. (Cisel)

De andra tycker detta verkar intressant och de försöker förstå vad det är som gör att det skulle
vara en bra strategi att kolla igenom precis innan man går och lägger sig. Bengt tror att det
kan ha att göra med att du repeterar något som du redan har jobbat med tidigare och repetition
är ett bra sätt att träna in ny kunskap. Adam däremot funderar på om det kan vara så att du
fortsätter att bearbeta ämnet undermedvetet medan du sover. Alla tre säger att de ska testa för
att se om det ger någon effekt. 

Hur du studerar påverkar lärandet
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En annan påverkande faktor som det själv går att styra över är hur studierna ska genomföras.
De har tittat och diskuterat runt ett antal olika bilder där människor gör olika aktiviteter när
Adam tittar på en bild och säger: 

Det här är typ en bra bild, att man sitter själv. Man har ingen mobil, ingen dator bara gör det.
Han sätter sig ner och gör det bara, han gör ingenting annat. Han tar inte fram te och mackor.
Och han börjar inte med yoga. Det snabbaste sättet och egentligen det enda sättet man kan bli
klar, bara göra det. (Adam)

De har tidigare pratat en bild där några personer ser ut att göra yoga, och en annan bild där
några personer sitter tillsammans och det finns te och smörgåsar med på bilden. Det Adam
säger är att om du vill få något gjort så är det bara att se till att göra det. Undvik alla andra
aktivister som bara tar tid eller fokus från själva studierna. De fortsätter att diskutera runt
bilden och Cisel säger att det är det tråkigaste sättet, men mest effektiva. ”speciellt om man
ska läsa en text ju, så är det här det bästa”, säger hon. Bengt fortsätter och säger att han tycker
att det här är det allra viktigaste när man ska få något gjort ”Man lär sig ju mer av att man
sitter själv”, säger han. Det är inte jätteroligt, men det enda sättet som man kan göra det på
enas de om. ”Bara sätta sig ner och börja, utan att göra så mycket onödigt”, säger Adam.

Att ha ett belöningssystem påverkar lärandet
Ett annat sätt att få saker och ting gjorda menar Bengt är att ha ett belöningssystem, först så
studerar man sedan är det ok att göra något som är roligare, ”...man får liksom belöning efter
att man har pluggat. Man pluggar sen gör man vad man känner för”, säger han. Ivar tittar på
en bild med två killar som sitter vid en dator, och säger ”Jag tycker jag känner igen mig i
denna, att man liksom pluggar och sedan får man göra något som är roligare som belöning”. 

Vad du studerar påverkar lärandet
Att det är lättare att studera någon som man själv tycker är skoj upplever respondenterna som
något självklart. Kjell säger att spela är ett bra sätt att lära sig något. 

Att spela är nog ett ganska bra sätt att lära sig, oftast är det något roligt och det är oftast
intressant, och då lär man sig ju oftast, till exempel engelska. Man snappar upp lite saker,
under tiden. /.../ typ engelska spel och så, SC och allting. Och Ryska också. (Kjell)

När  Kjell  säger  att  han  lär  sig  ryska  genom  att  spela  SC  (Starcraft)  så  skrattar  Ivar,
uppenbarligen så är det många ryssar som spelar SC på den europeiska servern. Kjell verkar
också medveten om att ”man snappar upp lite saker”,  lärande sker hela tiden oavsett om det
är medvetet eller inte.

6.2.2 Lärande påverkas av yttre faktorer

Som tidigare  nämnt så  framkom det  under  intervjuerna att  respondenterna till  stor  del  är
medvetna om att de själva kan påverka sitt lärande via de inre faktorerna. Det visar sig att det
även finns ett antal yttre faktorer som påverkar lärandet. 

Digitala verktyg påverkar lärandet
Datorn  och  iPad  är  viktiga  digitala  verktyg  till  studier.  Eleverna  nämner  många
användningsområden för de digitala verktygen. Adam säger att det alltid går bättre när man
arbetar med datorn, speciellt om det är ämnen som har med fakta att göra. ”Jag tycker det blir
mer intressant då liksom”, säger Adam. Bengt tycker att det är roligare att använda digitala
verktyg än ”de gamla trôkiga böckerna”, som har uttrycker det. Det finns en antal program
och hemsidor där du kan lära dig om olika ämnen, Cisel berättar att hon använder Globalis när
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hon ska plugga geografi, det är en hemsida där det finns fakta om olika länder, berätta hon.
Det är ett roligt sätt att lära sig på, och ganska effektivt också, säger Adam. Bengt säger att det
finns appar där du kan lära dig känna igen olika flaggor och var olika länder ligger, det är ett
bra hjälpmedel berättar han eftersom fakta om ett land kan ändras. På nätet så går det att hitta
den senaste informationen. Datorn och iPaden är de bästa hjälpmedlen, men det finns stora
risker med den också berättar Ivar:

Datorn, vet inte om den är så väldigt bra i skolan man tappar alltid fokuset om man sitter med
den. Men den är också bra på ett annat sätt. Både ett hinder och ett hjälpmedel. Och på datorn
så har man ju tillgång till egentligen allting. (Ivar)

Bengt säger att ”det är svårare att hålla koncentrationen om man håller på med geogra, för där
har man ju allt på datorn”. Tina tycker att telefonen kan vara den bästa vännen och samtidigt
vara den som tar mest fokus från det man ska hålla på med. Hon använder telefonen för att
lyssna på musik medan hon pluggar, men det går åt mycket tid till snapchat när hon egentligen
borde plugga.

Det går att lyssna på böcker via datorn också, ljudböcker är jättebra menar Ivar. ”Det är skönt
att slippa läsa och kunna sitta på rummet och slappa medan man hör på boken”. Adam tycker
att ljudböcker är bra om man inte klarar av att läsa hela boken. Tina menar att det går att
lyssna på ljudböcker även om man orkar läsa boken, det är skönt att ha en ljudbok i telefonen
och lyssna på bussen på väg hem från skolan. En vanlig bok hade hon aldrig orkat släpa med
sig, men telefonen är ju ändå med, menar hon.

Klasskamraterna kan ha negativ påverkan på lärandet
Det finns många fördelar med att bra klasskamrater, vilket kommer att diskuteras senare i
detta arbete. Det finns även negativa effekter, till exempel nämner Ivar att hans klasskamrater
ofta är högljudda och det ofta förekommer att de stör honom. 

Att du själv kan styra över de yttre faktorerna påverkar lärandet
Även om det finns yttre faktorer som påverkar så går det att göra någonting åt det. Befinner
du  dig  i  en  miljö  där  det  är  mycket  ljud  så  spelar  ändå  dina  handlingar  in  på  hur
lärandesituationen blir. Kjell ser en bild med en kille som har hörlurar på sig, det är tydligen
så att det kan vara för hög ljudnivå bland hans klasskamrater i skolan, han beskriver det så
här. 

Jag tänker på den bilden som är längst ner, killen med hörlurarna. Det är ganska skönt att
kunna fokusera på sitt. Så att det inte blir så högljutt och sånt. Det är mer för att jag kan stänga
av mina klasskamrater, när dom stör och så. Ofta är dom väldigt högljudda så det är gött att ha
musik i öronen och bara stänga av. Och bara fokusera på sitt. (Kjell)

Tina säger att hon gärna lyssnar på musik när hon pluggar, både för att kunna fokusera på
musiken men också att stänga av alla röster som annars kan vara störande. Även Ivar tycker
att musik hjälper honom. Det gör att han kan koncentrera sig bättre, ”man stänger ute resten”,
som han uttrycker det.

6.3 Olika lärandesituationer som eleverna uppfattar
Studiens  andra  frågeställning  är:  Vilka  olika  lärandesituationer  uppfattar  eleverna.  Här
presenteras elevernas uppfattningar om vilka faktorer som påverkar de i deras lärande.  När
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eleverna uppfattar olika lärandesituationen så går det att se två kategorier, det är att lära med
andra och att lära av andra. Här kommer dessa två olika kategorier att beskrivas. 

6.3.1 Att lära med andra 

Det finns mycket att lära genom att samarbeta, teamwork är något som nämns flera gånger.
Kjell  pekar  på  en  bild  med  två  pojkar  som sitter  bredvid  varandra  framför  varsin  dator,
pojkarna har hörlurar på sig och verkar fokuserade på dataskärmen.

Jag skulle säga denna (bild), för den påminner mig väldigt mycket om teamwork och sånt.
Det är ju att samarbeta med nån, jag vet inte vad de gör på datorn men de samarbetar. Så kan
olika personer ha olika svar på saker och ting. Olika personer, som kan vara bättre eller sämre.
(Kjell)

För att det ska vara möjligt med teamwork så måste det finnas någon att samarbeta med,
klasskamrater är det naturliga valet för detta. Kjell berättar att han gick på en annan skola
tidigare  och då trivdes  han så bra med sina  klasskamrater  att  han  hellre  var  i  skolan  än
hemma. Han beskriver att bra klasskamrater är roliga, och man kan lita på dem. Inte sådana
som mobbar eller är allmänt irriterande. Ivan håller med om att det är viktigt att ”ha det bra
här i skolan”, som han uttrycker det.

Cisel säger också att det som kanske är allra viktigast är att ha alla vänner, för att kunna
diskutera tillsammans och skratta och så.  Bara att man kan undvika att tappa koncentrationen,
vilket är väldigt väldigt enkelt säger hon.

Det  finns  många  situationer  som respondenterna  upplever  att  det  förekommer  samarbete.
Adam tittar på en bild och säger:

På den här bilden ser det ut som om de har ett seminarium nästan ju. Man lär sig väldigt
mycket om man har seminarium. Jag tycker det är bättre än prov. Då kan man få andras
perspektiv, i stället för sitt eget sätt. Jag tycker det är mycket mer intressant med seminarium
än att ha prov. (Adam)

Bengt  håller  med  om att  seminarium är  bra,  det  gör  att  man  får  möjlighet  att  diskutera
samtidigt som det är roligt.  Dessutom menar han att det är enklare att få bra betyg på ett
seminarium än om han skulle visa samma kunskap på ett prov. ”Man lär sig tillsammans”,
säger han och fortsätter ”För om man inte kan nått, så kan någon annan ha sagt något som kan
påminna om vad svaret är på nästa fråga”.

6.3.2 Att lära av andra 

När det gäller att lära med andra så nämner respondenterna bara situationer där de lärde med
andra klasskamrater eller kompisar. När det kommer till att lära av andra så är det betydligt
fler personer och situationer som förekommer.

Ivar säger att han tycker läraren har en viktig roll genom att prata med eleverna, gå igenom
arbetet som ska göras. Att det är någon som förklarar allt för en, istället för att man ska sitta
själv och försöka förstå  uppgiften.  Att  en  lärarens  inverkan kan göra stor  skillnad  för  en
enskild elev framgår av vad Kjell säger: 

Men det beror ju också på läraren, på denna bilden till exempel, det kan vara ett rent helvete
och ändå ganska bra. För det beror ju på vilken lärare du har i fall den är rolig eller inte. Det
kan ju vara helt olika. Att sitta där på  xxxx är döden. (Kjell)
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Att läraren får det att låta intressant är väldigt viktigt enligt Ivar. När en lärare är jätterolig så
påverkar det lärandet, det är betydligt lättare att lära sig då, säger han. En annan viktig faktor
för en lärare tycker Adam är att han eller hon har erfarenhet, då blir det automatiskt lättare att
ta till  sig vad de säger.  Kjell  nämner att  en lärare som han tycker är bra ofta drar roliga
historier, eller anekdoter. Han avslutar med att säga att han inte vill peka ut någon lärare men
på  en viss lärares lektioner så blir det inte direkt mycket gjort, ett exempel på lärare som inte
är bra.

Det  är  inte  bara  lärare  i  klassrummet,  det  kan  finnas  andra  pedagoger  eller  personal
närvarande. Ivar tittar på en av bilderna och säger att det ser ut som en elevassistent. Han
menar att det alltid är trevligt att någon sitter bredvid när det har fastnat, så man kan komma
igång igen. Det är viktigt att det finns någon som stöttar en.

En Powerpoint eller någon annan form av presentation hjälper till anser Bengt. ”Man lär sig
mer när någon visar något på en skärm, än när någon bara står och pratar”, säger han. Kjell
tycker att det är bättre att en lärare eller en föreläsare pratar om något istället för att man ska
läsa i boken själv. Cisel gillar också föreläsningar ”jag tycker jag lär mig jättebra om det
kommer någon föreläsare, och det blir mer intressant också”, säger hon.

Adam tycker att föredrag är ganska intressant om man ska lära sig saker. ”Den här gillar jag,
det ser ut som dom håller föredrag”, säger Adam när han pekar på en bild med människor
samlade i vad som ser ut som en aula. 

Det är inte bara så att man lär med andra elever, utan relativt ofta verkar respondenterna anse
att  elever lär av andra elever. Bengt säger att det är lättare att  komma ihåg svaret om en
klasskamrat säger det istället för att höra läraren säg det. Adam håller med och menar att
förmodligen är det så att det blir lite repetition, ”eftersom antagligen har läraren sagt innan så
du har det redan i bakhuvudet sedan när eleven säger till dig igen. Ungefär för den andra
gången, så är det större chans att du kanske får rätt på det”, säger Adam.

Att vara utomhus och lära sig genom att praktisera är något som verkar populärt, Ivar säger
”Jag gillar den här bilden, jag tycker om att vara utomhus och lära mig saker”. Kjell håller
med att det är en helt annan femma att komma ut på arbetsplatsen, det är ju utomhus! Att vara
inne är tråkigt. Adam berättar att i åttan så var de med i en Minecrafttävling där de skulle
designa en stad. Man fick använda datorn för att lära sig om stadsplanering och sådant, och
det är mycket roligare än att bara läsa om det i en bok. Vid ett annat tillfälle var Bengt och
hans klass ute och fiskade, de skulle testa pH-värde, man lär sig mycket bättre om man gör det
ute än i klassrummet menar Bengt.

6.4 Positiva lärandesituationer eleverna uppfattar
Den  tredje  frågeställningen  i  studien  är:  Vad  uppfattar  eleverna  att  det  är  som
kännetecknar en positiv lärandesituation. Här presenteras elevernas uppfattningar vad
det är som kännetecknar en positiv lärandesituation. 

Under den första fokusgruppintervjun så valde respondenterna ut nio bilder av totalt 45
bilder som de tyckte representerade en lärandesituation som var mer intressant än de
övriga.  Under  den  andra  intervjun  så  placerade  de  dessa  nio  bilder  enligt
diamantrankingen.  Här  redovisas  vilka  bilder  och vad dessa bilder  representerar  för
respondenterna. 
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Diamantranking elever yrkesförberedande program 
I  den första gruppen som bestod av tre elever  från ett  yrkesförberedande program så såg
diamanten  ut  som följande.  Texten  till  vänster  om bilden är  så  de  beskrev bilden  när  de
pratade om den. Varje bild representerar ett lärtillfälle. 

Förklaring till bild 1

Rad 1: Praktiskt inlärning, utanför skolan. Praktik, det
bästa du kan ha.

Rad 2: Skärma av, hörlurar med musik. 
Rad 2: Bra lärare, slipper läsa, intressant.

Rad 3: Kaffekopp, både kaffe och energidryck.
Rad 3: Klasskamrater, bra, inga mobbare.
Rad 3: alltid fungerar, alla stöttar.

Rad 4: Båda bilderna representerade dator. Samarbete
på den ena.

Rad 5: utvecklingssamtal, frånvarorapportering och
speciallärare.

För eleverna på det yrkesförberedande programmet så var bilden på ett tipitält det som de
tyckte var viktigast, för dessa elever så representerade det praktiskt inlärning som sker utanför
skolan, Utbildningen är ett redskap för att kunna komma ut och arbeta. 

På nästa rad finner vi en bild på en kille med hörlurar, denna bild representerar förmågan att
kunna skärma av under lektionstid. På samma rad, och alltså lika viktigt så finns en bild på två
personer, den ena verkar prata inför någon. För dessa elever så representerade detta en bra
lärare, hon går igenom materialet som eleverna ska lära sig och de slipper på det sättet att läsa
så mycket text.

På mittenraden så återfinns tre bilder, den första är kugghjul, det tycker eleverna symboliserar
att allting fungerar, och flyter på utan problem. Kaffekoppen innebär att du är pigg och kan ta
in all kunskap under skoldagen. På sista bilden på denna rad är det fyra personer som verkar
skratta eller le, detta representerar bra klasskamrater för eleverna.

På fjärde raden finns två bilder som representerar samma sak för respondenterna, att kunna
använda dator, skillnaden mellan bilderna är att i ena fallet så krävs det samarbete, medan på
den andra bilden så är det helt enskilt arbete.

På understa raden finns det en bild som respondenterna kanske inte upplever som lika positiva
som de övriga, för eleverna så representera det utvecklingssamtal med ”skvaller och sådan
skit”, som Kjell uttrycker det.

28



Diamantranking elever högskoleförberedande program 
I den andra gruppen som bestod av tre elever från ett högskoleförberedande program så såg
diamanten  ut  som följande.  Texten  till  vänster  om bilden är  så  de  beskrev bilden  när  de
pratade om den. Varje bild representerar ett lärtillfälle. 

Förklaring till bild 2

Rad 1: ”Bara gör det” inga störande moment.

Rad 2: Appar, olika hjälpmedel till iPad och dator.
Rad 2: Belöningssystem. Se till att få det gjort och sen
kan jag göra det jag tycker är roligt. Vill ha kul efter
man har arbetat hårt. Som morot.

Rad 3: Föreläsning, bättre än klassrummet. 
Rad 3: Lyssna på ljudbok, lyssna på musik.
Koncentration.
Rad 3: Seminarium. Prov. Formativ bedömning.

Rad 4: Praktiskt, ute. 
Rad 4: Sängen, hur viktigt det är med sömn.
 
Rad 5: Enskild lärarhjälp.

För eleverna på det högskoleförberedande programmet så är det viktigaste att se till  att få
läxor och annat arbete gjort, inga störande moment eller distraktioner. På bilden är det en man
som sitter vid ett kaffebord med några papper framför sig. Det är bara att se till att få arbetet
gjort!

På nästa rad finner vi en bild på en smartboard, den representerar olika appar och program till
iPad och datorn. Datorn är ett hjälpmedel. På den andra bilden på andra raden så är det en
pojke framför en dator, bilden representerar belöningssystem. Se till att få allt arbete gjort så
kan du roa dig sedan.

På mittenraden så återfinns tre bilder, den första bilden representerar en föreläsningssal, vilket
respondenterna tycker är ett bättre lärandesituation än att vara i klassrummet. På den andra
bilden är det en pojke med hörlurar, för eleverna så representerar den bilden att lyssna på
musik eller ljudbok. Du har möjlighet att koncentrera dig. Den sista bilden på mittenraden är
det människor som sitter runt några bord, för respondenterna symboliserar detta seminarium,
en form av formativ bedömning som de föredrar framför vanliga prov.

På fjärde raden finns två bilder som visar några som är ute, denna bild representerar praktik,
att vara ute och öva på färdigheter. På den andra bilden finns en säng, den representerar hur
viktigt det är med sömn.

På understa raden finns det en bild som eleverna menar representerar enskild lärarhjälp, vilket
de inte tycker är så viktigt. 
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6.5 Beskrivningskategorier 
I  detta  kapitel  kommer  respondenternas  uppfattningar  om  arbetets  frågeställningar  att
beskrivas  utifrån  tre  beskrivningskategorier.  Dessa  tre  kvalitativt  skilda  sätt  att  se  på
fenomenet lärandesituation presenteras här.

6.5.1 Beskrivningskategori nivå 1

På den  lägsta  nivån,  där  respondenternas  svar  inte  visar  så  stor  komplexitet  så  uppfattar
eleverna  att  de  befinner  sig  i  en  situation  som kan  påverka  dem.  Men  de  försöker  inte
medvetet påverka situationen. ”Jag tycker att det är som när man sitter på utvecklingssamtal,
får skvaller och sån skit”, säger Kjell. Han beskriver utvecklingssamtalet som någon som han
måste genomlida utan att det kommer något positivt ut av situationen. Men han visar inte på
någon önskan om att förändra för att utvecklingssamtalet ska bli ett framåtblickande samtal
som hjälper honom i hans studier.

Det finns andra tillfällen när respondenterna uttrycker åsikter som visar på att de förstår att det
finns skillnader som kan påverka deras lärandesituationer ”Det är väl intressant att se hur de
har det i andra länder liksom, hur man lär sig i andra länder. Det kan ju vara kul att jämföra
med Sverige”, säger Bengt. Han uppfattar att det kan finnas skillnader mellan utbildningen i
olika länder, och det kan påverka. Däremot så säger han inget om vad det skulle innebära för
honom förutom att det skulle vara kul att veta hur andra har det. På denna nivå av förståelse så
uppfattar respondenterna att det finns fenomen som påverkar, men de visar inte att de själva
medvetet försöker göra något åt det. 

6.5.2 Beskrivningskategori nivå 2

I den andra beskrivningskategorin så visar respondenterna prov på mer komplexa svar. Som
på den första nivån så uppfattar respondenterna att de befinner sig i en situation som kan
påverka dem. Här uppfattar de även att det går att kompensera egna eller andras handlingar,
för att förbättra lärandesituationen. Med kompensera menas att respondenterna inser att de
befinner sig i en viss situation, som inte är en optimal lärandesituation. Respondenterna väljer
att försöka minimera problemet utan att ändra på de bakomliggande faktorerna som skapar
problemet.

Ett  exempel  på  när  respondenterna  uppfattar  att  det  finns  lärandesituationer  och  de  kan
påverka men själva problemet kvarstår är när Ivar beskriver att han lyssnar på musik för att
kunna stänga ute ljudet av hans klasskamrater. ”Det är mer för att jag kan stänga av mina
klasskamrater,  när  de  stör  och  så”.  Han  uppfattar  att  den  höga  ljudnivån  påverkar  hans
lärandesituation negativt, och han kompenserar för detta genom att försöka stänga ute ljudet
som stör.  

Adam beskriver också hur han tycker att det är svårt att koncentrera sig på arbetet, men att det
finns sätt att underlätta för sig själv.

Jag tycker det är svårare att hålla koncentrationen om man håller på med Geobra, för det har
man ju på datorn. Och på datorn har man tillgång till egentligen allting. Då får man liksom
plugga och sedan får man spela som belöning. (Adam)
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På denna nivå visar respondenterna att de har förmågan att själva påverka sin situationen, det
är  fortfarande  inte  så  att  de  försöker  ändra  själva  fenomenet.  Lösningen  blir  att  själv
kompenserar genom att göra något för att problemet ska upplevas mindre störande.

6.5.3 Beskrivningskategori nivå 3

I denna högsta beskrivningskategori så är respondenternas svar mest komplexa, det finns ett
sätt att uppfatta lärandesituation som är mer omfattande än på de tidigare nivåerna. Som på de
lägre nivåerna så uppfattar respondenterna att de befinner sig i en situation som kan påverka
dem.  De  uppfattar  även  att  det  går  att  kompensera  egna  eller  andras  handlingar,  för  att
förbättra lärandesituationen. På denna nivå är det även så att respondenten uppfattar att det går
att korrigera egna eller andras handlingar, för att förbättra lärandesituationen. Med korrigera
menas att respondenterna inser att de befinner sig i en viss situation som inte är en optimal
lärandesituation.  Respondenterna väljer  att  försöka ändra  på de bakomliggande faktorerna
som skapar problemet.

På  denna  högsta  nivå  så  visar  respondenterna  prov  på  att  medvetet  vilja  skapa  så  bra
förutsättningar för sig själva som möjligt. ”Jag tycker om att var utomhus och lära mig saker,
det  är  ju  en  helt  annan  femma  när  man  kommer  ut  på  arbetsplatsen”  säger  Kjell.  Kjell
uppfattar  att  han  lär  sig  bättre  genom  att  vara  ute,  han  kan  på  det  sättet  välja  en
lärandesituation som ger honom bättre förutsättningar för att lyckas.

Ett annat sätt att se till att skapa de bästa förutsättningarna för bra lärandesituationer är när
eleverna pratar om hur viktigt det är att sova. ”Jag märker ju själv om jag sover länge då är
jag bättre i skolan också // om man sover fyra timmar, då märker jag skillnad”, säger Adam.
Respondenterna gör  här  medvetna val  för att  kunna påverka sitt  lärande.  De är inte  bara
passiva  deltagare  utan  de  gör  aktiva  val  för  att  skapa  så  bra  förutsättningar  för  deras
lärandesituation som möjligt.
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7. Diskussion

I detta kapitel kommer arbetets metod och resultat att diskuteras, sedan avslutas kapitlet med 
några slutord och förslag på framtida forskning.

7.1 Metoddiskussion
Syftet  med denna studie  är  att  undersöka hur  några  elever  med läs-  och  skrivsvårigheter
uppfattar olika lärandesituationer och vilka faktorer som påverkar lärandet för dessa elever.
För att lyckas öka förståelsen för vilka faktorer det är som påverkar eleverna så valde jag att
vända mig direkt till  eleverna, jag har alltså inte intervjuat eller tagit del av lärarnas eller
specialpedagogens tankar om hur eleverna skolsituation ser ut. Så här i efterhand hade det
varit  intressant  att  intervjua  lärare  och  specialpedagog  för  att  kontrollera  om  deras
uppfattningar stämmer överens med elevernas.

Att använda fenomenografi som ansats har flera fördelar, men en svaghet är att det inte är en
teori. Vilket gjorde att jag ställdes inför dilemmat om jag skulle använda mig av något annan
teoretisk ansats och endast låta fenomenografin vara metod. Men Marton och Booth (2000)
menar  att  det  inte  går  att  separera  den  fenomenografiska  metoden  att  samla  in  data  och
analysen av data.  Vilket  gör  att  kombinera  en  fenomenografisk  studie  med ytterligare  en
teoretisk  ansats  hade  skapat  nya  dilemman  och  komplikationer  vid  analysen  av  studiens
resultat.  Det  är  fenomenografins  användbarhet  som är  dess  styrka  (Kroksmark,  2011)  så
beslutet blev att studien bygger på en fenomenografisk ansats. 

Valet  att  använda  en  kvalitativ  metod  kändes  naturlig,  det  vanliga  sättet  att  göra
semistrukturerade intervjuer hade fungerat väl med syftet i denna studie också. Men när jag
fördjupade min kunskap om vilka andra metoder som stod till buds så blev jag nyfiken på att
använda fokusgruppintervjuer som metod, att flera respondenter kunde delta under samma
intervjutillfälle och de får diskutera fritt passade väl med den fenomenografisk ansats som jag
hade valt för arbetet. 

Jag är nöjd med de fokusgruppintervjuer som jag genomförde, förhoppningsvis blev det bättre
tack vare pilotintervjun som gjorde att jag ändrade på instruktionerna. Däremot så kände jag
inte  att  jag  nådde det  som kallas  mättnad,  alltså  att  svaren  upprepar  sig,  det  innebär  att
variationen kan vara ännu större än vad mitt utfallsrum har visat. Det hade varit önskvärt att
genomföra två till  fokusgruppsintervjuer på en annan gymnasieskola,  men det hade också
inneburit åtskilliga timmars arbete för att genomföra intervjuerna, transkribera alla samtal och
rapportering.

Fokusgruppintervju som metod upplevde jag fungerade väl, det var livlig diskussion runt de
45 bilderna  vid första  intervjutillfället.  Diamantrankingen bidrog till  att  skapa en  hierarki
mellan  lärandesituationerna.  Däremot  så  diskuterade  respondenterna  betydligt  mindre  vid
andra intervjutillfället, och fokuset låg på att bestämma var de olika bilderna skulle placeras.
Större  delen  av  mitt  datamaterial  vd gäller  elevernas  uppfattning  kommer  från  det  första
intervjutillfället.



När jag genomförde intervjuerna så upplevde jag att det var stor skillnad mellan eleverna som
gick på det yrkesförberedande programmet och de som gick på det högskoleförberedande
programmet. Jag upplevde även att det var stor skillnad på hur pojkarna och flickorna agerade
under samtalen.  I en fenomenografisk studie så är det den totala variationen som är intressant,
inte  de skillnader  som finns.  Att  använda en teoretisk  ansats  som låter  forskaren  studera
skillnader på grupper hade gjort mitt arbete betydligt lättare!

Ljudinspelningen fungerade väl, och tack vare att jag även hade bildupptagning över bordet
gjorde att respondenterna kunde diskutera fritt runt bilderna. Medan jag hade betydligt lättare
att transkribera samtalet eftersom jag såg vilken bild de pratade om.

7.2 Resultatdiskussion
Syftet  med denna studie  är  att  undersöka hur  några  elever  med läs-  och  skrivsvårigheter
uppfattar olika lärandesituationer och vilka faktorer som påverkar lärandet för dessa elever.
För  att  nå  fram  till  ett  resultat  så  har  sex  elever  studerats.  Deras  svar  har  tolkats  och
sammanställts, inte i syfte att jämföra skillnaden mellan grupperna utan att hitta den totala
variationen som gick att finna i dessa båda grupper. 

Det är viktigt att komma ihåg att detta är en fenomenografisk studie och forskningsansatsen är
att vår kunskap beror på hur vi uppfattar en situation. Det intressanta är att kartlägga och tolka
variationen som uppstår. För att på så sätt få en ökad kunskap om ett fenomen för att bli bättre
rustad för att möta en liknande situation igen.

7.2.1 Faktorer som påverkar lärande

Det  är  många  faktorer  som  påverkar  elevernas  lärandesituation,  i  denna  studie  så  är  är
merparten av faktorerna sådana som har med inre påverkan att göra. Respondenterna uppfattar
att de har olika förutsättningar för att lära sig. Vad innebär det att vissa människor är bättre på
att lära sig än andra, och varför är det på detta sätt? Kroksmark (2011) ser att det finns en
skillnad i vad vi tror vi ska lära oss och vad det är tänkt att vi ska lära oss. Vilket leder till att
den elev som har den uppfattning som mest liknar läroplanens kunskapsmål har lättast för att
nå målen. Den elev som har den mest avvikande uppfattningen har längsta vägen att gå för att
nå  målen.  Under  fokusgruppintervjuerna  var  det  tydligt  att  vissa  av  respondenterna  hade
lättare än en del av de andra att hålla studiens syftet i fokus under diskussionen. Det medförde
också att deras svar var betydligt mer kopplat till frågeställningen, vilket är en mycket bra
egenskap att ha som elev i skolan.

För att lära sig något så måste det finnas ett eget inre intresse. Det finns olika syftet för att lära
sig något, ett intresse för själva inlärningen eller möjlighet till personlig reflektion. Oavsett
vilket syfte en elev har för att lära sig så är det den inre motivationen som bestämmer hur
lyckat utfallet blir (Hornstra, et al.,2010). 

7.2.2 Beskrivningskategorier

Beskrivningskategorierna  i  denna  studie  är  utformade  efter  vad  jag  uppfattade  av
respondenternas  diskussion.  Kategorierna  är  utformade  så  att  det  bara  ska  gå  att  först
situationen  ur  en  beskrivningskategori  vid  ett  givet  tillfälle  (Kroksmark,  2011).  Dessa
kategorier är mitt sätt att tolka materialet, det är upp till var och en att kritiskt granska dessa



beskrivningskategorier  för  att  om  möjligt  komma  på  andra  sätt  att  kategorisera
respondenternas uppfattning.

På den lägsta nivån så är respondenterna endast medvetna om att det är en lärandesituation, de
visar dock inga ansatser till att vilja förbättra situationen. Elever som befinner sig på denna
nivå kommer att ha det svårt att lyckas i sina studier eftersom de inte kommer att försöka
förändra en dålig lärandesituation. Det är de elever som har en förståelse på denna nivå som
kommer att vara mest intressanta ur ett specialpedagogiskt perspektiv. De kommer att vara
sämre rustade för att klara olika former av svårigheter eller motgångar i skolan, och behöver
således mer stöttning vad gäller struktur och stöd för att nå målen. En metod som Asworth och
Pullen (2015) förespråkar för dessa elever är det som kallas för intervention, det är ett viktigt
redskap för att alla elever ska kunna inkluderas, genom att sätta in intensiva resurser under en
begränsad tid så går det att  få märkbara förändringar på elevernas resultat.  I  den aktuella
forskningen så var det de elever som låg precis under gränsen, och alltså i riskzonen som
gjorde största framsteg.

Vilka förmågor och verktyg behöver en speciallärare eller lärare ha för att kunna stötta de
elever  som visar  tecken  på  att  förstå  olika  lärandesituationer  från  den  första  nivån?  Att
använda effektiva undervisningsstrategier är viktigt, vilket ofta  innebär att flera lärare arbetar
tillsammans.  Genom  att  samarbeta  så  har  alla  chansen  att  utvecklas  och  nå  målen.
Differentiera instruktionerna beroende på vilka behov en elev har, det som gynnar en elev
gynnar hela gruppen (DeRoche, 2013). Något annan som är viktigt är att det finns tillräckligt
med resurser för att genomföra de undervisningsstrategier som gör det möjligt att bedriva
inkluderande undervisning. 

Att ta sin ann en situation från den andra nivån innebär att vara bättre rustade för att klara
olika svårigheter som eleverna kommer att möta under sin skoltid.  Båda grupperna valde en
bild  med  en  ung  man  med  hörlurar,  men  det  fanns  en  tydlig  skillnad  i  vad  bilden
representerade. För en del var hörlurarna ett nödvändigt hjälpmedel för att kunna få lugn och
ro i  skolan,  sett  ur ett  specialpedagogiskt  perspektiv så är det  en kategorisk lösning.  Om
hörlurarna  gör  att  eleverna  kan koncentrera sig  så  är  det  naturligtvis  bra,  men problemet
kvarstår att deras klasskamrater är så högljudda under lektionstid att det är svårt att fokusera
på skolarbetet. Med ett relationellt perspektiv så är det en bättre lösning att arbeta med de
högljudda klasskamraterna för att de ska förstå att klimatet i skolan och klassrummet har stor
påverkan på eleverna och deras skolresultat. 

Att vara trött i skolan är ett problem enligt alla eleverna, men sett ur ett specialpedagogiskt
perspektiv så går det att lösa på två sätt. Ur ett kategoriskt perspektiv så är det eleven som är
trött och genom att dricka energidryck så kompenseras problemet. Det leder till en tillfällig
pigghet men sedan återkommer problemet och då måste problemet kompenseras återigen. Sett
ut ett relationellt perspektiv så måste det finnas ett eget inre intresse, specialpedagogikens
uppgift  blir  här  att  väcka  elevens  inre  intresse  för  att  ta  hand  om sig  själv  i  ett  längre
perspektiv. De elever som har förstått att trötthet bäst tacklas genom att sova mera har en
bättre förståelse, och kommer troligen att lyckas bättre i sina studier. Det är de elever som har
nått den tredje nivån på beskrivningskategorierna.



7.3 Slutord 

För  att  lyckas  i  skolan  så  måste  det  finnas  ett  eget  inre  intresse.  Min uppfattning  är  att
majoriteten av respondenterna helt klart har förstått detta. Det finns stora skillnader mellan
respondenterna på hur de löser problem när de uppkommer. Att kunna förhålla sig till de inre
faktorerna med ett relationellt perspektiv och göra kloka val för de yttre faktorerna gör att en
elev är väl rustad för att lyckas i så väl grundskolan som gymnasieskolan.

Att först hur olika elever uppfattar en lärandesituation och på vilken nivå de befinner sig i
beskrivningskategorin ger bättre  förutsättningar  för lärare och speciallärare att  möta dessa
elever.

Jag var mycket imponerad av hur vissa av respondenterna hela tiden återkom till syftet med
min studie och om bilden de tittade på verkligen kunde representera ett inlärningstillfälle. Att
få en instruktion och sedan förhålla sig till den under trettio minuters diskussion utan att tappa
fokus är en förmåga som starkt bidrar till att kunna lyckas i skolan.

7.4 Framtida forskning 
Jag tyckte mig kunna se stora skillnader mellan eleverna som gick på det yrkesförberedande
programmet  och  de  som  gick  på  det  högskoleförberedande  programmet.  Det  att  varit
intressant att fördjupa sig i detta, stämmer det att det finns skillnader mellan grupperna, och
finns det något i elevernas tidigare skolgång som kan förklara skillnaden. Denna framtida
forskning  skulle  ha  som  mål  att  studera  hur  eleverna  påverkas  av  olika  pedagogiska
förhållningssätt.

Det går också att se skillnader mellan respondenterna beroende på vilket gymnasieprogram de
studerar på, eleverna på det högskoleförberedande programmet har betydligt fler åsikter som
överensstämmer  med  idéer  från  det  relationella  perspektivet.  Eleverna  från  det
yrkesförberedande  programmet  nämner  betydligt  fler  lösningar  som  har  sin  grund  i  det
kategoriska perspektivet. Vad ligger bakom att de har valt olika program på gymnasiet? Det
skulle vara intressant att göra en fenomenologisk studie och studera deras livsvärldar för att fä
en djupare förståelse för respondenterna.
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