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Linda Sjöstrand 

Sammanfattning 
Under min tid som lärare i vuxenutbildningen har jag träffat många elever som har negativa 
erfarenheter av att studera. Flera av dem har misslyckats i sina tidigare studier av olika orsaker, men 
min erfarenhet är att många av dessa elever lyckas i vuxenutbildningen. Syftet med denna studie är att 
belysa hur vuxenelever ser på sitt lärande i ämnet svenska, dels under sin nuvarande studietid i 
vuxenutbildningen, dels under sina tidigare studier i grundskola samt gymnasieskola. Metoden som 
använts i studien är en kvalitativ intervjustudie utifrån en fenomenologisk-hermeneutisk ansats. I 
studien deltar sju vuxenelever som berättar om sina upplevelser av sitt lärande i ämnet svenska. 
Resultatet visar på flera skillnader i vuxenelevers lärande från grundskolan/grundsärskolan, 
gymnasieskolan/gymnasiesärskolan till vuxenutbildningen. En skillnad gäller informanternas 
motivation till skolan vilken har förändrats under skoltiden. Det beror till stor del på lärarens stöd, 
krav och feedback som eleverna fått alternativt inte fått i skolan. Ytterligare skillnader som resultatet 
påvisar gäller klassrumsmiljön och studiestrategier. Informanterna anser att vuxenutbildningen är 
bättre på att tillgodose en inkluderande lärandemiljö som ger dem förutsättningar att lyckas i sina 
studier. Vuxenutbildningen ger på så sätt ett erkännande till eleverna som leder till att de får en bättre 
självkänsla. Resultatet belyser likaså situationer som är och har varit betydelsefulla för informanterna 
men även situationer som försvårade deras lärande. Betydelsefulla situationer berör användningen av 
goda studiestrategier. Situationer som försvårade berör däremot konsekvenser från 
kunskapsbedömningar och bedömningar som grundats på informanternas personliga egenskaper, 
exempelvis epilepsi. 
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A fresh start on the path of 
education 
A qualitative interview study on how adult students consider their 
learning in Swedish. 

Linda Sjöstrand 

Abstract 
During my time as a teacher in adult education, I have met many students who have negative 
experience of studying. Several of them have failed in their previous studies for different reasons, but 
my experience is that many of these students succeed in adult education. The purpose of this study is 
to illustrate how adult students view their learning in the subject Swedish and during their current 
studies in adult education, as well as during their previous studies in primary and secondary school. 
The method that has been used in this study is a qualitative study based on a phenomenological - 
hermeneutic approach. The study involves seven students who talk about their experiences when 
studying Swedish. The results show several differences in those learning experiences that stretch from 
primary school to adult education. One difference concerns the informants' motivation to school which 
has changed during school time. It largely depends on the teacher’s support, demands and feedback 
that students did or didn’t receive during their time at school. Further differences that are highlighted 
in the results are about environment and study strategies. The informants believe that adult education 
is better at satisfying an inclusive learning environment that gives them the potential to succeed in 
their studies. Adult education thus gives the students a recognition that eventually increases their self-
esteem. The result also highlights situations that are and have been important for the informants but 
also situations that impeded their learning. Significant situations involved the use of good study 
strategies while impeding situations originate in knowledge assessments and judgments that were 
made on the basis of the informants’ personal characteristics, such as epilepsy. 
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Förord 
Ett stort tack till informanterna som ställde upp och lät mig få ta del av deras upplevelser kring sitt 
lärande från tidigare skoltid samt under tiden i vuxenutbildningen. Utan er hade denna studie inte varit 
möjlig. Jag hoppas att jag gör era röster rättvisa! Ett stort tack riktas även till vuxenutbildningen som 
på ett oerhört tillmötesgående sätt hjälpt mig att hitta informanter till studien. Att skriva ett arbete på 
denna nivå samtidigt som man arbetar heltid tar på krafterna. Därför vill jag också rikta ett tack till 
mina kollegor, vänner och familj som kommit med uppmuntrande och positiva tillrop när det har känts 
tungt. Jag vill även rikta ett tack till mina ”extra ögon” - Sofie Lindell och Anna Sjöstrand - som har 
läst och kommenterat min text med både ris och ros. Slutligen vill jag framföra ett speciellt tack till 
min handledare Bozena Hautaniemi för det ovärderliga stödet jag har fått genom konstruktiv feedback 
och uppmuntran som bidragit till att detta arbete äntligen är färdigt. 

Tack! 

 

Linda Sjöstrand 

2014-05-12 
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Inledning 
År 2011 studerade nästintill tvåhundratusen elever i komvux varav sjutton procent av eleverna 
studerade kurser på grundläggande nivå. Trettiofem procent av dessa elever läste kursen svenska som 
andraspråk och tre procent läste kursen svenska (SOU 2013:20). Elever läser kurser i 
vuxenutbildningen av olika anledningar. Under mina fyra år inom kommunal vuxenutbildning har jag 
träffat många elever som har negativa erfarenheter av att studera. Detta gäller främst elever som 
tidigare har gått i svensk grundskola samt gymnasieskola. Flera av dem har misslyckats i sina tidigare 
studier av olika orsaker, men min erfarenhet av vuxenutbildningen är att många av dessa elever lyckas 
där. Detta bland annat på grund av att de då är motiverade till att studera samt att de har fått vetskap 
om sina svårigheter. I många fall är detta något som eleverna har saknat tidigare vilket kan ha bidragit 
till att de har misslyckats. Vilka är elevernas egna upplevelser av detta? Hur ser de på sitt lärande och 
hur resonerar de kring sina studier på grundläggande nivå i vuxenutbildningen? I detta resonemang är 
elevernas upplevelser från tidigare skolgång även intressant att ta del av. Finns det pedagogiska 
situationer som eleverna lyfter som betydelsefulla i lärandet? Kunskap inom detta behövs för att 
belysa vuxenelevers syn på sitt eget lärande, vilket inte har uppmärksammats tillräckligt. Det är viktigt 
att göra rösten hörd från elever som studerar inom vuxenutbildningen. Detta för att bland annat visa på 
situationer som kom att betyda mycket för eleverna i lärandet till intresserade och verksamma personer 
inom det specialpedagogiska området. Jag vill därför belysa dessa frågor genom denna kvalitativa 
intervjustudie tillsammans med vuxenelever, dels för att sprida kunskap inom detta i det 
specialpedagogiska området, dels för att öka min förståelse i arbetet som pedagog kring elevers 
upplevelser samt resonemang kring deras lärande i svenska. Då studien är en del i min utbildning till 
speciallärare mot språk-, skriv- och läsutveckling finner jag det intressant att belysa ovanstående 
frågor genom elever som studerar svenska på grundläggande nivå i en kommunal vuxenutbildning.  
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att belysa hur vuxenelever ser på sitt lärande i ämnet svenska, dels under 
sin nuvarande studietid i vuxenutbildningen, dels under sina tidigare studier i grundskola samt 
gymnasieskola.  

• Vilka skillnader ser vuxenelever i sitt lärande i ämnet svenska från grundskola till 
gymnasieskola och slutligen i vuxenutbildningen?  

• Vad finner vuxenelever som betydelsefullt eller svårt att hantera när det gäller deras lärande i 
ämnet svenska under grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildningen? 

• På vilket sätt anser vuxenelever att vuxenutbildningen bidrar till att de uppnår kunskapskraven 
i svenska på grundläggande nivå? 
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Bakgrund 
Detta avsnitt börjar med att belysa teorier om lärande för att därefter ge en tillbakablick kring 
vuxenutbildningens framväxt. Sedan kommer en kort redogörelse för hur man historiskt har sett på 
elever som är i behov av särskilt stöd. Därefter nämns individens språk-, läs- och skrivutveckling samt 
olika kunskapstraditioner inom läs- och skrivinlärning. Avslutningsvis berörs formativ bedömning 
respektive summativ bedömning. 

Teorier om lärande 
Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikationen mellan människor avgörande. Då det är 
genom kommunikationen som sociokulturella resurser skapas och förs vidare (Säljö, 2000). Enligt 
Vygotsky (1934/1986) sker ingen utveckling utan den sociala kommunikationen vare sig i språket 
eller i tänkandet varav den mänskliga utvecklingen därför består av en social företeelse. Den 
individuella utvecklingen blir därmed en produkt av undervisningen samt ett resultat av individens 
sociala, historiska och kulturella erfarenhet.  Med andra ord sker lärandet utifrån ett sociokulturellt 
angreppssätt via samspel, deltagande och via deltagarnas samspel med varandra (Askland & Sataoen, 
2003; Dysthe, 2001).  Enligt Dysthe (2001) är Vygotsky en av de ledande lärandeteoretikerna inom 
det sociokulturella lärandet. Hon påvisar att Vygotsky ansåg att både individ och miljö är aktiva då 
barnet lär sig vilket leder till i enlighet med Piaget och Vygotsky att detta samspel mellan individen 
och den sociala fysiska miljön är nödvändig. Enligt Vygotsky sker en potential utveckling hos 
individen i den proximala utvecklingszonen vilket innebär att individen lär sig i zonen i förhållande till 
vad den redan behärskar och en mer avancerad nivå (Cole & Wertsch, 1996).  

Holmqvist (2004) refererar till Marton och Booth (1997), Holmqvist (1998), Marton 
(2000) och Runesson (1999) vilka belyser ett annat perspektiv på lärande som utgår från 
variationsteorin. Teorin har utvecklats från den fenomenografiska forskningsteorin där fokus ligger på 
att beskriva hur individer uppfattar och upplever ett visst fenomen. Holmqvist påvisar utifrån Marton 
och Booth (2000) att lärandet inte endast ska ses som ett fenomen grundat på individens levande 
förutsättningar eller individens sociala förutbestämda miljö. Istället riktas fokus på lärandet till ”ett 
ickedualistiskt förhållande mellan individuell medvetenhet i förening med den kontext individen 
befinner sig i” (Holmqvist, 2004 s. 75). Grunden i vetenskapsteorin är att en variation av olika slag 
krävs vid allt lärande. Vidare diskuterar Holmqvist utifrån Pramling Samuelsson och Asplund (2003) 
att teorin bygger på följande tre betydelsefulla faktorer i en lärandeprocess: urskiljning, simultanitet 
och variation. Med urskiljning menas att ett perspektivskifte sker genom att det som förut har varit i 
bakgrunden istället blir det som individen först och främst riktar sin uppmärksamhet mot. Simultanitet 
innebär att individen har en förmåga att se helhet och del i en undervisningssituation. Den sista 
faktorn, variation, handlar om att individen upptäcker avvikelser ”från det normala mönstret i 
omvärlden” (Holmqvist, 2004, s. 81). Holmqvist belyser detta med exemplet att om en individ ska 
uppfatta och kunna urskilja kyla måste den tidigare ha upplevt och känt värme. Vidare påvisar 
Holmqvist enligt Marton et al. att ett lärande möjliggörs i det kritiska ögonblicket som innefattar att 
individens förståelse av omvärlden förändras. För att uppnå detta handlar det inte om att söka efter den 
optimala undervisningsmetoden eller en variation av den. Det handlar istället om ”vilken form av 
variation i lärandets objekt som används i en planerad undervisningssituation” (Holmqvist, 2004 s. 75) 
där individen ska konfronteras i det kritiska ögonblicket. För att ett lärande ska ske utifrån 
variationsteorin så ges inte individen utifrån endast en metod möjlighet att urskilja avvikelser och 
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upptäcka olikheter. Det får dock inte heller vara för stor variation i undervisningssituationen eftersom 
effekterna av variationen som krävs för ett lärande då istället motverkas. 

Vuxenutbildningens framväxt 
I Sverige har vuxenutbildningen sin bakgrund i folkbildningen som växte fram från mitten av 1800-
talet. Då bildades de första folkhögskolorna och det blev en spridning av olika folkbildningspraktiker 
som exempelvis studieförbund och biblioteksverksamhet (Fejes, 2013). På 1960-talet presenterades 
begreppet andragogik som innefattar en begreppslig skillnad gällande lärandet hos den vuxne 
respektive barnet (Fejes, 2013). ”Till skillnad från pedagogik, som betyder ’att leda barn’, betyder 
andragogik ’att leda vuxna’”(Fejes, 2013. s. 23). Andragogiken har därefter utvecklats olika beroende 
på var i världen begreppet nämnts. Genom forskaren Malcolm Knowles i Amerika utvecklades 
andragogiken till att redogöra vuxenutbildningen som praktik, medan det i Europa istället beskrev 
både empirisk och teoretisk forskning kring vuxnas utbildning. Enligt Fejes använder vi inte begreppet 
andragogik utan istället talar vi om vuxenpedagogik i Sverige idag.  

Möjligheten att studera som vuxen var en central del i föreställningen om det nya 
folkhemmet i Sverige påvisar Fejes, Larsson, Paldanius och Roselius (2009). Anledningen till att 
studera som vuxen kan ses utifrån två perspektiv, dels ur ett samhällsperspektiv, dels ur ett 
individperspektiv. Ur ett individperspektiv kan syftet med studierna vara att förbättra sin egen 
möjlighet på arbetsmarknaden. Det kan även vara att individen vill ha en självupprättelse som bland 
annat handlar om att stärka självförtroendet. Dessutom är studier ett sätt för individen att utveckla sitt 
intresse inom ett specifikt ämne. Fejes et. al påpekar att många individer dock ser studier i 
vuxenutbildningen som ett försörjningssätt. För individens möjlighet till livslångt lärande har 
vuxenutbildningen alltid på ett eller annat sätt haft en nyckelposition, vilket historiskt betyder att 
begreppet har haft olika betydelse av begreppets innebörd. Enligt Fejes et. al har ett skifte ”skett från 
att tala om utbildning till att tala om lärandet” (Fejes et. al, 2009, s. 36). Med det menar Fejes et. al att 
tanken om lärandet flyttat från att vara något som endast sker exempelvis i skolan till att även vara 
något som sker på arbetsplatsen och i vardagen.  

Ett förändrat synsätt på elever i behov av särskilt 
stöd  
Synen på lärande och kunskap inom utbildning har förändrats genom tiderna. Under den svenska 
folkskolans utveckling var det viktigare att som skola och pedagog hantera en större variation och 
förutsättningar hos eleverna än vad det var tidigare då en stor andel av eleverna valde att lämna skolan. 
Benämningen och kategoriseringen av elever som är i behov av särskilt stöd - oavsett i vilket stadie de 
befinner sig i skolan - har gått från att ha en moralisk/religiös-, psykologisk/medicinsk-, 
pedagogisk/medicinsk-, social/psykologiskdiskurs till en biomedicinsk diskurs (Hjörne & Säljö, 2008). 
1974 kom det en SIA-utredning (SOU 1974) som handlade om skolans inre arbete, vilket innebar att 
nya regler för statsbidrag infördes. De nya bidragsreglerna gick ut på att stärka undervisningen i 
klassrummen istället för att gå till undervisning i specialklasser. Det detaljerade regelsystemet runt 
specialundervisningen upphörde. Tidigare hade specialundervisningen ofta bedrivits i form av 
särskilda undervisningsgrupper till exempel läskliniker och hjälpklasser (Gustavsson & Myrberg, 
2002). För att kunna fördela resurserna gällande stöd på ett bra sätt behövdes bland annat en 
bekräftande pedagogik menar Helldin (2007). Enligt Helldin är en bekräftande pedagogik att redovisa 
och lyfta fram elevens behov. Utan denna differentiering av behov kan resursfördelningen inte hamna 
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på rätt ställe. Helldin påvisar även behovet av diagnostisk kunskap för att kunna urskilja olika 
funktionshinder, där läraren sätter den svaga elevens behov av stöd främst.  

Det har alltid förekommit kunskapsbedömningar i skolan med olika syften som har 
påverkat eleven på olika sätt. Betyg och bedömning har i vår historia gått från att vara ett verktyg för 
insortering som talar om vilket år och i vilken klass som en elev ska börja i, till att i frånvaron av att ha 
ett betyg i ett ämne bli ett verktyg för utsortering (Lundahl, 2006).  Med det menar Lundahl att betyg 
har varit ett verktyg för att se om eleven ska placeras i en specialklass. De elever som inte lyckats få 
ett betyg i grundskolan gick direkt ut i arbetslösheten istället. Med detta påpekar Lundahl att betygen 
blev livsavgörande för eleven. I Sverige ska vi ha en skola för alla vilket innebär att alla elever ska ges 
samma möjligheter till att utvecklas oavsett begåvning eller social tillhörighet. Begreppet en skola för 
alla myntades i Lgr 80 för att visa att alla barn i Sverige ska få gå i en skola där utbildningen är 
anpassad efter varje enskild individs behov. Begreppet anses numera inom svensk specialpedagogik 
ses som en ledstjärna (Nilholm & Björck-Åkesson, 2007). Enligt Salamancadeklarationen (Svenska 
Unescorådet, 2006) är det varje barns grundläggande rätt att få undervisning samt att alla elever som är 
i behov av särskilt stöd måste få tillgång till ordinarie skolor som inom sin pedagogik sätter barnet i 
centrum och tillgodoser dennes behov. I förordningen för vuxenutbildningen står det att 
”vuxenutbildningen alltid ska möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar” 
(SKOLFS 2012:101 s.2). Enligt Björck-Åkesson (2007) behövs specialpedagogik i en skola för alla, 
där specialpedagogiska frågeställningar ska generera i att optimala förutsättningar skapas gällande 
delaktighet och lärande för alla elever.  

Språk-, läs- och skrivutveckling 
Individens språkutveckling startar redan vid spädbarnsålder genom protokonversationer tillsammans 
med en vuxen. Detta sker genom att den vuxne talar till och med barnet utifrån joller och miner 
(Lidberg, 2003). Lidberg påpekar att samtal av varierade slag tillsammans med föräldrar, jämnåriga 
och andra vuxna är en central faktor i språkutvecklingen samt att samtalen hjälper till att lägga 
grunden för läs- och skrivutvecklingen. Strömqvist (2003) påvisar att stora delar av barnets 
begreppsutveckling sker innan utvecklandet av ord genom att barnet exempelvis leker med klossar 
som barnet lyfter i, ur och på. På detta sätt utvecklar barnet sin spatiala relation och får en 
begreppsuppfattning för detta. I samspel med sin omgivning utvecklar barnet ett språk oavsett om det 
är talat, skrivet eller teckenspråk. Språkutvecklingen är förankrad i ett kognitivt samt sociokulturellt 
sammanhang. 

För läs- och skrivutvecklingen är framgång en avgörande faktor påpekar Bjar (2009). 
Framgång leder nämligen till att en positiv spiral utvecklas hos eleverna för hur de bemöter och klarar 
av kommande skolarbete. Enligt Taube (2009) kan goda och onda cirklar starta redan vid skolstarten 
med exempelvis stress hos eleven som inte kommer igång med läsningen. Detta kan i värsta fall bidra 
till att eleven utvecklar negativa strategier för den fortsatta läsutvecklingen som kan leda till att eleven 
kommer in en ond spiral med dåligt självförtroende och rädsla att misslyckas, vilket i sin tur kan bidra 
till att de undviker att läsa och skriva (Myrberg, 2007; Taube, 2009). Om en elev kämpar med sin 
läsning påpekar Fischbein (2009) att den sociala omgivningen - som kompisar, lärare och föräldrar - är 
otroligt viktig som en stöttande och uppmuntrande faktor till eleven. Läsforskaren Stanovich 
(Cunningham & Stanovich, 1998) myntade uttrycket Matteuseffekten efter ett bibelcitat som beskriver 
hur rikare människor blir rikare medan fattigare människor blir fattigare. Han menade att elever som 
får en positiv läsutveckling kommer in i en positiv spiral vilken främjar läsutvecklingen genom att de 
exponeras för mer texter och därmed utvecklar ett större ordförråd vilket även bidrar till en bättre 
läsförståelse. Elever som däremot kämpar med sin läsutveckling exponeras för en mindre mängd text 
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och därmed utvecklar en nedåtgående spiral med sämre utveckling av ordförråd samt 
läsförståelseförmåga. Skulle detta över tid fortgå blir skillnaden mellan kämpande läsare och andra 
läsare mycket stor. Enligt O’Connor, White och Lee Swanson (2007) är en av de viktigaste 
komponenterna gällande läsning att som läsare utveckla ett läsflyt. Det är även en av de svåraste 
komponenterna att tillägna sig för elever som kämpar med sin läsning. Om eleverna får träna flytet i 
läsningen med hjälp av upprepad högläsning tillsammans med en lyssnande vuxen och utifrån 
kontinuerlig läsning med stöd och respons av en vuxen så förbättras elevernas läsflyt. Detta har visats 
vara en markant skillnad av vikt för kämpande läsare. 

För att främja språkutvecklingen krävs ett tillåtande klassrumsklimat poängterar Taube 
(2009) samt att läraren måste kunna anpassa kraven efter elevens förutsättningar. Enligt Fischbein 
(2009) är kanske förhållningssättet och den stämning som präglar skolan, det vill säga om det är 
tillåtet att visa svaghet, den viktigaste faktorn i läsutvecklingen. Faktorer som kan vara avgörande för 
barnets läsprocess är bland annat föräldrarnas erfarenheter kring läs- och skrivinlärningen samt deras 
inställning till skolan. Ytterligare faktorer som påverkar är vilka resurser skolan har och vad som 
prioriteras. Av ytterst vikt är lärarens kunskap både då det gäller att upptäcka svårigheter samt att sätta 
in lämpliga åtgärder (Fischbein, 2009). Det är viktigt att läraren har fackmässiga kunskaper kring läs- 
och skrivutveckling för att kunna avgöra var eleven befinner sig i utvecklingen samt för att kunna 
bestämma hur den kommande undervisningen ska läggas upp (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 
2007). Tidiga insatser är den viktigaste åtgärden när det gäller att stödja elevers läs- och 
skrivutveckling (Høien & Lundberg, 1999; Myrberg, 2003). Det finns forskning som visar på 
betydelsen av att elevernas läsflyt förbättras när den fonologiska medvetenheten intensivtränas 
(Torgensen, 2005) medan annan forskning lyfter fram vikten av arbetssätt som exempelvis att texten 
bearbetas från helhet till delar där fokus istället ligger på innehåll (Mossige, Røskeland & Skaathun, 
2009). Myrberg och Lange (2006) menar istället att en kombination av helordsmetoden och 
avkodningstekniken bidrar till att eleven får bättre förutsättningar till att klara av en differentierad 
undervisning. Forskningen visar på olika metoder och arbetssätt, vilka läraren behöver ta ställning till 
och anpassa utifrån varje elevs förutsättningar. Här kommer återigen lärarens skicklighet och 
medvetenhet spela en central roll (Myrberg & Lange, 2006; Torrance & Pryor, 2001). 

En del elever får svårigheter i sin läs- och skrivutveckling av olika anledningar. Enligt 
Myrberg (2003) kan läs- och skrivsvårigheter ha sin grund i till exempel dåligt fungerande 
läsförståelsestrategier, problem i talspråksutvecklingen, bristande språklig stimulans i uppväxtmiljön 
eller otillräcklig ordförrådsutveckling. I en del fall kan det även bero på en dålig läs- och 
skrivundervisning (Myrberg, 2003). Enligt Mossige et. al (2009) är läs- och skrivsvårigheter ett 
relativt problem som speglar kontexten för vad som är en funktionell läsfärdighet vilket beror på 
kraven som individen möter i skolan och senare i livet. Dagens krav på läs- och skrivförmågan är hög 
och därmed höjs även tröskelnivån för vad som är god läs- och skrivförmåga. Mossige et. al påpekar 
även att i arbetet med elever i gymnasiet som har läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att hjälpa dem 
att reflektera över sina egna inlärnings- samt lässtrategier. Eriksson Gustavsson och Samuelsson 
(2007) påvisar att det är av stor vikt att läraren tillsammans med eleverna ständigt samtalar och 
funderar kring vilken roll läsningen och skrivningen har i ett demokratiskt samhälle och inte endast att 
undervisa i avkodning och språkförståelse. 

Kunskapstraditioner inom läs- och skrivinlärning 
Det finns olika kunskapstraditioner gällande läs- och skrivinlärning. I Sverige har det under de senaste 
årtionden förts en debatt gällande läsinlärning samt läs- och skrivsvårigheter i dyslexidebatten vilket 
Hjälme (1999) belyser i sin avhandling. Utifrån ’phonics’ traditionen kan läsning beskrivas med 
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formeln läsning = avkodning x förståelse där förståelseprocesserna och avkodningsprocesserna 
samverkar med varandra. När ordavkodningen brister får det konsekvenser för läsförståelsen. Det kan 
även vara så att individen har en automatiserad ordavkodning men svårigheter att förstå innehållet i en 
text (Myrberg, 2007). Förståelseprocessens komplexitet bygger på olika faktorer som sker på flera 
plan mellan olika enheter i språket och inträffar när läsaren har byggt upp ett mentalt register av det 
skrivna budskapet. I denna process är det viktigt att kunna dra slutsatser av det lästa (Perfetti, Landl & 
Oakhill, 2005). Vid läsning samspelar flera olika delar i språket påpekar Snowling och Hulme (2005). 
Dessa delar är fonologi, semantik, grammatik och pragmatik vilka alla är beroende av varandra. Detta 
medför att de är bundna till varandra vid läsning och inte endast vid avkodning och förståelse, som 
oftast lyfts i forskningen kring läsning. 

En annan aspekt på läs- och skrivinlärning kan ses utifrån kunskapstraditionen ’whole 
language’ som utgår från ett sociokulturellt synsätt på lärande. Ett exempel där denna 
kunskapstradition ligger till grund för hela skolsystemet är Nya Zeeland. Undervisningsmetoder inom 
denna tradition har grunden i Vygotskijs syn på lärande. Från början utgår metoderna att lära barn läsa 
men allt eftersom de blir duktigare använder lärarna metoderna till att stötta eleverna i deras 
kunskapsinhämtning. Grundstommen i ’whole language’ traditionen är att skriftspråkstillägnan är 
bundet till individen som använder språket och utvecklar det i den dagliga verksamheten. I det första 
stadiet ’emerging literacy’ vilket på svenska är översatt till framväxande skriftspråklighet ser sig 
barnet som en läsare och agerar efter det som de har uppfattat att läsare och skrivare gör. Barnen 
förstår även att läsning och skrivning har en funktion. Nästa stadium ’early literacy’ innefattar att 
barnet nu kan identifiera/avläsa text och bild på olika sätt. Barnet kan även nästan läsa alla ord i texter 
som är bekanta och har en personlig anknytning till dem. Till sist, om läs- och skrivutvecklingen 
fortskrider, blir barnet så småningom självständig läsare där den kan använda strategier och använda 
sina kunskaper om innehållet. Inom ’whole language’ traditionen ses tillägnan av skriftspråket inte 
som något svårt och onaturligt utan snarare att det är stora likheter med tillägnandet av det talade 
språket hos barnet (Berthén & Eriksson, 2006). 

Formativ bedömning och summativ bedömning 
Perspektiv som ofta nämns i forskning gällande bedömning är formativ samt summativ bedömning 
(Lindström, 2005; Pettersson, 2005). För att formativ bedömning ska fungera på bästa sätt är det 
viktigt att eleverna vet vad som ska bedömas samt vilka kriterier som bedömningen grundas på (Giota, 
2006; Petterson, 2005; Torrance & Pryor, 2001). För att inte göra det enklaste mätbara till grund för 
bedömningen, som Lindström (2005) påvisar är en fara, kan formativ bedömning vara ett bra 
arbetsredskap för elever och lärare. Om detta ska ske i ett utvecklande och framåtsiktande perspektiv 
för eleven gäller det dock att tre aspekter klargörs för eleven nämligen målet, nuläget för eleven i 
förhållandet till målet och hur eleven ska krympa avståndet mellan nuläget och målet (Hattie & 
Timperley, 2007; Holmgren, 2010; Lindström, 2005). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv med 
Vygotskys syn på lärande menar Hattie och Timperley (2007)  att det är genom feedback och 
återkoppling som elever lär sig. Holmgren (2010) samt Hattie och Timperley lyfter fram formativ 
bedömning som ett led i arbetet att stötta elever i deras lärande.   

Enligt Pettersson (2005) är det viktigt som lärare att ha en medvetenhet om vilka 
konsekvenser det kan tänkas bli av en bedömning. Detta kräver att pedagogen har utvecklat en 
pedagogisk medvetenhet (Torrance & Pryor, 2001), för bedömning är ett komplext område där flera 
olika faktorer och frågor ska samverka. Lindberg (2005) påvisar konsekvenser som formativ och 
summativ bedömning kan få om de används ensidigt. Gällande summativ bedömning påvisar hon att 
det kan leda till att eleverna uppfattar bedömning som ett etiketterande medans formativ bedömning 
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kan leda till att eleverna istället uppfattar det mer som stödjande. Vad gäller elevers upplevelse av en 
summativ bedömning anser elever i grundskolan att den skapar mer prestationsångest, oro, stress samt 
ängslan (Törnvall, 2001). Enligt Andersson (2000) anser vuxenelever att summativ bedömning blir 
mer chansartad och slumpmässig. Petterson (2005) poängterar att när en elevs kunnande är föremål för 
en bedömning är det av ytterst vikt att den får visa sitt kunnande på bästa sätt och gärna på många 
olika sätt. 
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Metod 
Detta avsnitt börjar med en diskussion över val av metod. Därefter följer en redogörelse av 
genomförandet av studien och databearbetningen över det empiriska materialet som samlades in. Det 
förekommer även en presentation av studiens informanter samt hur urvalet av dessa gjordes. Avsnittet 
avslutas med att beröra studiens tillförlitlighet samt etiska aspekter. 

Val av metod 
Enligt Bryman (2011) är kvalitativa forskare ofta intresserade av att förstå vad informanter säger, 
medans kvantitativa forskares fokus ligger på att ta reda på varför och förklara ett fenomen. Bryman 
påvisar att intervjuer förekommer både i den kvalitativa samt kvantitativa forskningen. Det som skiljer 
dessa åt är bland annat strukturen gällande utformningen av intervjuerna samt tillvägagångssättet för 
genomförandet av dem. Genom kvalitativa intervjuer vill forskaren få detaljerade samt fylliga svar. I 
kvantitativa intervjuer vill däremot forskaren få svar som kan bearbetas genom kodning. Ytterligare en 
skillnad som Bryman lyfter är hur kvalitativ respektive kvantitativ forskning ser på begreppen 
validitet, reliabilitet samt tillförlitlighet. För att uppnå syftet med denna studie gjordes en kvalitativ 
intervjustudie utifrån en fenomenologisk-hermeneutisk ansats. Eftersom en fenomenologisk-
hermeneutisk ansats möjliggör en mer erfarenhetsnära tolkning av empirin (Heidegger i Hautaniemi, 
2004) ansåg jag den som mest lämplig för denna studie.  

Bryman (2011) påvisar att en kvalitativ intervju är ett bra tillvägagångssätt när det är 
välkommet att få fram information i olika riktningar. Då detta visar vad intervjupersonen upplever 
som viktigt och relevant. Eftersom syftet med studien var att få reda på hur informanterna upplevde 
sitt lärande under nuvarande och tidigare skolgång intogs ett hermeneutiskt förhållningssätt på studien. 
Enligt Ödman (2007) handlar hermeneutiken också om att tolka och förstå.  Utifrån ett hermeneutiskt 
förhållningssätt påvisar Ödman att det alltid finns flera sätt att förstå olika företeelser och världen på. 
Hermeneutiken tillstår att människor ser allting utifrån olika aspekter och ” att vi aldrig kan ställa oss 
utanför oss själva när vi studerar verkligheten” (Ödman, 2007, s. 14).  

Urval  
Eftersom ett bekvämlighetsurval grundar sig på tillgängligheten över aktuella informanter för studiens 
syfte (Bryman, 2011) blev detta urval naturligt för mig. Jag kontaktade nämligen en vuxenutbildning 
där jag hade kännedom om att den hade ett flertal elever som studerade svenska på grundläggande 
nivå. Den aktuella vuxenutbildningen var belägen i en småstad i en mellansvensk kommun. En 
förfrågan gjordes där till läraren som undervisar svenska på grundläggande nivå om jag kunde få 
komma och presentera mig samt informera om studiens syfte. Vid informationstillfället fick alla elever 
i gruppen en förfrågan om att delta i studien. Vi bestämde att jag skulle återkomma vid nästkommande 
lektionstillfälle då eleverna skulle lämna besked om de ville delta. Vid det kommande tillfället fick de 
elever som tackade ja till att delta i studien ett missivbrev (bilaga 1), där information om studiens syfte 
fanns och att deras deltagande skulle behandlas konfidentiellt samt att de närsomhelst kunde avbryta 
sitt deltagande i studien. Eleverna fick även genom missivbrevet information om att den slutgiltiga 
rapporten skulle presenteras vid Stockholms universitet som en del i Speciallärarprogrammet med 
inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling. Genom missivbrevet tog jag hänsyn till 
informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet, vilka är de fyra 
forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002).  
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Jag gjorde även en förfrågan till två elever som avslutat sina studier på grundläggande 
nivå i svenska för att vara på säkra sidan att ha tillräckligt många informanter till studien. Dessa 
kontaktades med hjälp utav skolans speciallärare vid tillfällen då de kom till skolans 
specialpedagogiska centrum för individuell handledningstid. Dessa elever fick samma information 
som eleverna som studerade svenska på grundläggande nivå fick vid det första tillfället. Då en 
informant från svenska grundläggande valde att precis innan påbörjad intervju avbryta sitt deltagande 
fick jag göra en kompletterande förfrågan till ytterligare en elev. Denna elev kontaktades efter förslag 
från undervisande lärare i svenska grundläggande. Eleven kontaktades då via en notis1 om en 
förfrågan att delta i studien. Eleven fick samma information som eleverna på svenska grundläggande 
fick vid det första presentationstillfället fast i skriftlig form. Eleven tackade därefter ja till att delta i 
studien. Slutligen deltog sju av tio tillfrågade elever i studien. 

Studiens informanter 
Med hänsyn till konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådet (2002) har informanterna avidentifieras 
genom att jag har tilldelat dem fingerande namn. Bakgrundsinformation som presenteras för 
informanterna gäller hur länge de har studerat svenska på grundläggande nivå alternativt när de läste 
kursen. Information ges även angående informanternas tidigare studier samt vad målet med studierna i 
vuxenutbildningen är.  

Anna 

Anna har studerat svenska på grundläggande nivå i snart sex månader. Hon har tidigare gått 
grundsärskolan samt gymnasiesärskolan där hon gick en yrkesutbildning. Anna valde att av olika 
anledningar hoppa av gymnasiesärskolan. Efter att Anna avslutat sina studier på gymnasiesärskolan 
arbetade hon med diverse arbeten tills hon valde att påbörja sina studier på grundläggande nivå i 
vuxenutbildningen. Hennes mål är att få betyg så att hon kan påbörja en yrkesutbildning igen. 

Cecilia 

Cecilia har studerat svenska på grundläggande nivå i fem månader. Hon har gått grundskolan och 
påbörjade studier på det individuella programmet på gymnasiet då hon inte hade fullständiga betyg 
från grundskolan. Cecilia valde att hoppa av studierna på gymnasiet när det första läsåret nästan var 
slut. Det är fyra till fem år sedan Cecilia studerade senast innan hon påbörjade sina studier vid 
vuxenutbildningen. Däremellan har hon deltagit i ett projekt i kommunen som innefattade att hon 
skulle få prova på studier under fyra veckor. 

Elin 

Elin har studerat svenska på grundläggande nivå i fem månader. Hon har tidigare gått i grundskolan 
till år åtta för att sedan byta till grundsärskolan. Elin har sedan fullföljt studier på ett utav 
gymnasiesärskolans program. Anledningen till att Elin har valt att påbörja studier vid 
vuxenutbildningen, trots att hon har betyg sedan gymnasiesärskolan, är att hon vill skaffa sig en 
yrkesutbildning. 

                                                      
1 Notis är en meddelandefunktion i skolans lärplattform. 
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Lisa 

Lisa har studerat svenska på grundläggande nivå i snart ett år. För fyra år sedan studerade hon senast. 
Det var på gymnasieskolans dåvarande individuella program eftersom hon inte hade fullständiga betyg 
från grundskolan. Lisa hoppade av sina gymnasiestudier efter det första läsåret. Hennes mål med 
studierna på vuxenutbildningen är först och främst att läsa de kurser hon behöver på grundläggande 
nivå för att därefter läsa någon ämneskurs på gymnasienivå.  

Tomas 

Tomas läste svenska på grundläggande nivå för cirka ett år sedan och har därefter fortsatt läsa svenska 
på gymnasienivå upp till nuvarande kurs svenska 3. Innan Tomas påbörjade studierna på 
vuxenutbildningen var det cirka sex år sedan han studerade sist,  då var det i grundskolan. På grund av 
olika omständigheter slutade Tomas grundskolan i år åtta. Därefter stannade han hemma och 
förkovrade sig i olika intressen. 

Patrik 

Patrik studerade svenska på grundläggande nivå för två år sedan. Nu läser han kursen svenska 3. Patrik 
har tidigare gått i grundskolan till år åtta. Därefter påbörjade han gymnasieskolans individuella 
program men fullföljde inte studierna. Efter avhoppet i gymnasiet har han inte varit i kontakt med 
studier av någon form förrän han påbörjade sina studier i vuxenutbildningen. Målet för Patrik med 
studierna är att få fullständiga betyg på gymnasienivå. 

Emma 

Emma blev klar med sina studier i svenska på grundläggande nivå för tre månader sedan. Hon har 
tidigare fullföljt ett program i gymnasiesärskolan, vilket var för tre år sedan. Innan Emma började 
studera på vuxenutbildningen var hon arbetslös och var inte i kontakt med studier på något vis. 
Anledningen till att Emma studerar i vuxenutbildningen genom att läsa kurser både på grundläggande 
nivå samt gymnasienivå, trots fyra års studier på gymnasiesärskolan, är att hon vill ha behörighet att 
läsa en yrkesutbildning. Detta är inte möjligt med hennes betyg från gymnasiesärskolan.  

Genomförande och databearbetning 
Insamling av data skedde genom ostrukturerade intervjuer med elever i vuxenutbildningen som läste 
alternativt har läst svenska på grundläggande nivå.  Totalt genomfördes sju interjuver med en elev åt 
gången. Alla intervjuer startades med att jag gav ramarna för samtalet samt en genomgång av 
missivbrevet för att återigen informera om studiens syfte och innebörden av deltagandet i studien. 
Intervjuerna utfördes på den aktuella skolan i en lugn och enskild miljö för att undvika distraktion. Vid 
intervjutillfället hade jag ett PM (bilaga 2) där olika teman berördes som minneshjälp, vilket enligt 
Bryman (2011) kan vara ett tillvägagångssätt vid ostrukturerade intervjuer. Detta bidrog till att 
intervjupersonerna fick möjlighet att ”svara och associera fritt” (Bryman, 2011 s. 415) där jag som 
intervjuare sedan fångade upp det som var av intresse med en följdfråga. På detta sätt kan 
ostrukturerade intervjuer ses som ett vanligt samtal påvisar Bryman vilket var något jag ville 
eftersträva. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas för att jag skulle ha ett skriftligt 
material att bearbeta. Enligt Bryman är detta viktigt för att kunna genomföra en utförlig analys av det 
insamlade materialet. Detta är något som kvalitativa forskare eftersträvar påtalar Bryman för att kunna 
ta fasta på informanternas egna formuleringar. 
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Utifrån studiens empiriska data påbörjade jag analysarbetet utifrån ett fenomenologiskt-
hermeneutiskt perspektiv.  Enligt Heidegger (i Hautaniemi, 2004) tolkar människor sina liv utifrån en 
tidsstruktur vilken innefattar ”det förflutna, nutiden och framtiden” (s. 175). Heidegger påvisar att 
dessa tolkningar hela tiden revideras i en cirkelrörelse mellan de olika tidsperspektiven. För min studie 
möjliggör detta - tillsammans med grunderna i ett hermeneutiskt tolkningsarbete som benämns den 
hermeneutiska cirkeln - att jag kan tolka informanternas uttalande i nutid, uttalanden som grundats i 
deras tidigare erfarenheter, vilket i sin tur kommer att påverka framtiden. Enligt Ödman (2007) 
innebär den hermeneutiska cirkeln att den som utför tolkningarna först skapar sig en uppfattning om 
de små delarna för att därefter kunna bilda sig en helhet. Därefter behöver personen gå tillbaka till 
delarna för att återigen kunna se helheten.  Med detta i beaktande började jag först och främst med en 
genomläsning av data för att få en översikt av det insamlade materialet. Därefter påbörjades en djupare 
läsning av materialet för att upptäcka delarna i helheten. Under denna fas kunde jag urskilja likheter 
och olikheter samt mönster gällande lärarens betydelse i informanternas lärande, klassrumsmiljö och 
känslominnen. För att kunna göra tolkningar av empirin fick jag återigen gå tillbaka och se helheten. 
Vid detta skede kunde följande kategorier urskiljas: lärarens betydelse, motivation, stärkt självkänsla, 
besvikelse, klassrumsmiljö, kunskapsbedömningar och strategier för lärande. Dessa kategorier 
tematiserades sedan i åtta teman som finns redovisade i resultatdelen. Eftersom jag valde att ha ett 
hermeneutiskt förhållningssätt på studien kunde jag urskilja flera aspekter på det som framkommit ur 
analysarbetet av empirin. Enligt Ödman (2007) finns det inom hermeneutiken flera sätt en företeelse 
kan förstås på. Dessa aspekter finns redovisade i resultatdelen med stöd i empirin.      

Tillförlitlighet  
För att bedöma en kvalitativ studies kvalité bör några kritiska frågor ställas enligt Fejes och Thornberg 
(2009). Dessa handlar bland annat om forskningsfrågorna och om syftet med studien är lämpad för 
kvalitativ forskning. Sedan bör även val av metod och studiens analysarbete ställas mot om de är 
lämpliga för att uppnå studiens syfte. Inför denna studie har jag noga övervägt dessa frågor och 
kommit fram till att studien har genomförts på det sätt som bäst lämpar sig för att uppnå syftet. Enligt 
Bryman (2011) består begreppet tillförlitlighet i kvalitativa studier av fyra delkriterier.  Det första 
delkriteriet berör trovärdigheten. Enligt Bryman kan studiens trovärdighet testas på två olika sätt i 
detta avseende antingen via respondentvalidering eller via triangulering. Denna studies trovärdighet 
har inte testas på något av ovanstående sätt. Jag har istället i varje tolkning som gjorts i analysarbetet 
gått tillbaka i materialet för att försäkra mig om att dessa har empirisk förankring. Att forskaren har 
god empirisk förankring i sina tolkningar är enligt Fejes och Thornberg (2009) ett viktigt 
validitetskriterium i kvalitativ forskning.  Det andra delkriteriet som Bryman påvisar gäller studiens 
överförbarhet. Det som framkommer i denna studie kan inte generaliseras eftersom det handlar om ett 
fåtal individers upplevelser. Ändock kan resultatet bidra till kunskap i andra situationer där intresse 
finns gällande frågor som denna studie berör. 

 I kvalitativa studier ska även pålitligheten av studien granskas för att den ska anses 
tillförlitlig (Bryman, 2009). I detta avseende krävs att studien innefattar en komplett redogörelse över 
alla faser som innefattas i forskningsprocessen. Detta är något som jag har tagit i beaktande i 
redogörelsen av den här studien i form av denna rapport. Det sista delkriteriet som bör lyftas gällande 
studiens tillförlitlighet är forskarens möjlighet att styrka och konfirmera utförandet samt slutsatserna i 
studien (Bryman, 2011). Tolkningarna som jag har gjort i studien är subjektiva eftersom 
tolkningsarbetet inom hermeneutiken innebär ”att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi 
studerar verkligheten” (Ödman, 2007, s. 14).    
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Etik 
Vid genomförandet av en studie finns det grundläggande etiska principer att följa påtalar Bryman 
(2011).  En grundläggande princip handlar om att berörda personers deltagande i studien ska vara 
frivilligt. Detta innefattar att de får information kring studiens syfte samt att de har rätt att avbryta sitt 
deltagande när som helst under studien. Utöver detta ska deltagarna även få information kring vilka 
moment som ingår i studien samt att deltagarna har rätt att själva bestämma över sitt deltagande. 
Ytterligare grundläggande etiska principer berör anonymitet och konfidentialitet för de personer som 
deltar i studien. Gällande detta ska de uppgifter som berör deltagarna hanteras med största tänkbara 
konfidentialitet. Dessutom ska hänsyn tas till deltagarnas integritet samt ”att de uppgifter som samlas 
in om enskilda personer får endast användas för forskningsändamålet” (Bryman, 2011, s. 132). 
Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt detta i fyra forskningsetiska principer som ska tas i 
beaktande vid genomförandet av en studie: informationskravet, nyttjandekravet, samtyckekravet och 
konfidentialitetskravet.  Samtliga forskningsetiska principer har jag tagit hänsyn till i genomförandet 
av denna studie. På vilket sätt detta har gjorts redovisades i ovanstående avsnitt i metoddelen. 

 

 

 

 

 
 

 



14 
 

Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultatet av min analys och tolkning från studiens empiri tillsammans med 
relevant forskning. Resultatet presenteras under följande teman; lärarens betydelse för elevers lärande 
och motivation, stödjande och stjälpande bedömningar, betydelsefulla strategier för lärande, lärmiljöns 
betydelse, minnen från tidigare skolgång, lärande utöver ämnet svenska, förlorade år i grundskolan 
samt nystart i livet. Till viss del går resultat in i varandras teman men det belyses utifrån olika aspekter 
i de olika temana.  

Lärarens betydelse för elevens lärande och 
motivation 
Flera av informanterna påpekade lärarens betydelse för sitt lärande, framförallt för sin motivation till 
skolan och skolarbetet. Några av dem har negativa erfarenheter från grundskolan/grundsärskolan 
gällande lärare, vilket har påverkat deras motivation till att lära på ett eller annat sätt.  

Motivation 

Tomas skolstart var lustfylld genom att han tyckte det var roligt att lära sig. Detta förändras dock då 
han upplevde att hans dåvarande lärare i grundskolan, dels i år tre, dels i år sju inte mötte honom där 
han befann sig i sin kunskapsutveckling. 
 

Mina första två år var väldigt kul tycker jag, sedan blev jag faktiskt stoppad i 
utvecklingen av läraren genom att jag hade kommit för långt och då fick jag 
inte läsa vidare utan repetera där de andra var. Då tröttnade jag helt på skolan 
så egentligen redan där började jag strunta i skolan mer och mer (Tomas). 
 

Tomas tappade sin motivation till att studera och slutligen hoppade han av skolan vid fjorton års ålder.  
Enligt Giota (2006) finns det en klar koppling mellan elevers motivation till att lära i skolan och deras 
prestationer i skolarbetet. Gällande Tomas fick lärarens bemötande av honom ödesdigra konsekvenser 
i ett längre perspektiv. Han tyckte att skolan blev tråkig och inte längre rolig att vara i. Eftersom 
Tomas inte fullföljde grundskolan så har han i vuxenålder bestämt sig för att börja studera igen, först 
och främst för att skaffa sig betyg i de grundläggande ämnena. Om Tomas lärare i grundskolan hade 
mött honom där han var i sitt lärande och tagit vara på hans motivationskraft hade han troligtvis inte 
behövt studera på grundläggande nivå i vuxenutbildningen. Detta eftersom de stunder han har studerat 
och varit i skolan aldrig har upplevt några svårigheter utan snarare tvärtom, det har varit lätt för 
honom. När Tomas började i vuxenutbildningen hade han fått tillbaka sin motivation till att studera.  

 

Det var rätt så bekvämt för min del då för jag hade en stor motivation att börja 
skolan igen för jag visste att jag kunde klara av skolan. Det är rätt så enkelt om 
jag vill. Det är andra saker som spelat in till varför jag inte slutförde. Sedan fick 
jag Therese2 som lärare. Hon var en bra lärare för mig. Hon hjälpte mig att 
komma igång (Tomas).  

                                                      
2 Fingerat namn 
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Tomas hade en inneboende motivationskraft till att börja studera igen. Läraren som Tomas mötte i 
vuxenutbildningen bidrog troligtvis till att han kunde bibehålla sin motivation genom att hon stöttade 
honom. Enligt Ahl (2004) är begreppet motivation ett multidimensionellt begrepp vilket bidrar till att 
det är svårt att definiera och bedöma begreppet. Därför bör motivation enligt Ahl ” ses som ett relativt 
begrepp snarare än något som finns eller inte finns hos den vuxne” (s. 11), men trots detta anses vuxna 
ha en inneboende motivation till att lära.  

Relation, elev - lärare 

I Tomas, Annas och Lisas erfarenheter blev det tydligt att läraren spelar en stor roll i hur deras lärande 
fortskrider. ”Det var så att när jag gick i särskolan så var det mycket att fröken inte lyssnade på mig. 
Och jag ville ha tyst i klassen när det var tjafs och bråk” berättade Anna. Annas upplevelser av skolan 
och tidigare lärare har påverkat hennes intresse till att studera. För Anna är relationen till läraren 
otroligt viktig i hennes lärande. Hon behöver få bli sedd och bekräftad för att kunna lära. Detsamma 
gäller för Lisa då även hennes relation till läraren är avgörande för hennes kunskapsutveckling.  ”Hatar 
jag läraren så går det inte” berättade Lisa. Anna, Cecilia, Elin och Emmas upplevelser av läraren som 
de har mött på svenska grundläggande nivå i vuxenutbildningen har varit positiva. Anna uttryckte det 
på följande sätt: 

 
Kul. Ja, man har en lärare som förstår en och lyssnar som hon gör. Hon är helt 
underbar /…/  Ja men hon puffar på en och talar om att man är duktig, det fick 
man inte höra i skolan förut. Man kände sig värdelös och ingen brydde sig om 
/…/  Man får beröm av henne och sådana saker och så är hon glad och pushar på 
en som ’Bra jobbat’. Så gjorde de inte i skolan. 
 

Cecilia nämnde att läraren på svenska grundläggande är tydlig samt hjälper till när hon behöver det. 
Elin berättade att hon numera har världens bästa lärare på grund av att hon skojar till det samt gör 
saker enklare och förklarar bättre. Tomas uttryckte sig på följande sätt angående lärarens betydelse för 
honom i vuxenutbildningen: ”Hon tog tag i situationen och hjälpte mig framåt. Hon trodde att jag 
kunde mer och att jag visste mer, att jag skulle klara av det rätt så enkelt. Så det stödet var väl det 
viktigaste egentligen”. Detta speglar betydelsen av hur otroligt viktigt det är i det dagliga uppdraget - 
som en lärare har i mötet med elever - att stötta och uppmuntra eleverna där de befinner sig i sin 
kunskapsutveckling. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv med Vygotskys syn på lärande menar Hattie 
och Timperley (2007) att det är genom feedback och återkoppling som elever lär sig. Genom lärarens 
stöd som Tomas fick när han läste svenska på grundläggande nivå utvecklades säkerligen ytterligare 
hans metakognitiva förmåga. Enligt Mossige et. al (2009) är ett sätt att nå framgång för eleverna i 
deras lärande att de utvecklar sin metakognitiva förmåga, vilket framförallt utvecklas bäst i ett socialt 
sammanhang i ett långsamt tempo tillsammans med en vuxen. I Tomas fall blev den vuxne hans lärare 
på svenska grundläggande. Lärarens förhållningssätt till eleverna är enligt Fischbein (2009) en av de 
viktigaste faktorerna för en läs- och skrivutveckling. Tomas berättade följande om hur viktig han anser 
att läraren är i hans lärande: 

 

Ja någonstans har den yttersta vikten faktiskt för om man stöter på en lärare som 
inte vill lära ut eller vara där egentligen så smittar det av sig så pass enkelt är det 
tror jag. Det är viktigt att lärarna är intresserade av sitt område och verkligen är 
intresserade av vara där just då. 
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För Lisa är relationen a och o i hennes lärande. Som tidigare påvisats kan Lisa inte lära sig om hon 
inte har en god relation till läraren. Den viktigaste egenskapen som Lisa påtalar en lärare bör ha är: 
”Snäll, att jag vill göra vad jag vill så ska dem låta mig göra det” berättade Lisa.   

Stödjande och stjälpande bedömningar  
Ett mönster som kunde urskiljas från empirin handlade om kunskapsbedömningar och hur dessa har 
påverkat informanterna på ett eller annat sätt. Genom informanternas berättelse framkom vikten av 
kunskap kring vilka konsekvenser som en kunskapsbedömning kan få för en enskild individ och vilka 
djupa spår som den kan sätta.  

Kunskapsbedömningar 

Emma belyste att lärarna i vuxenutbildningen har låtit henne få komma till tals och hon upplever att 
lärarna tycker att det är viktigt att hon får göra saker på sitt sätt. Detta anser Emma ger henne en 
möjlighet och chans att klara studierna. Hon berättade även att lärarna i vuxenutbildningen ger henne 
feedback på hur hon ligger till. ”De gör det kul, sådana saker som säger att man går framåt” berättade 
Emma. Detta återspeglar ett sociokulturellt perspektiv på lärande där en tyngdpunkt ligger på att det är 
genom feedback och återkoppling som eleven lär sig (Hattie & Timperley, 2007). Från grundsärskolan 
hade Emma aldrig upplevt något krav från lärarna då hon inte förväntades delta i exempelvis prov. För 
Emma har det visats sig att kunskapsbedömningar och feedback från läraren varit en 
motivationshöjande effekt för henne i sitt lärande. För Tomas däremot gjordes kunskapsbedömningar i 
grundskolan som han inte ansåg speglade sig i vad han kunde. Tomas berättade följande angående 
detta: ”Ja det är inget kul att repetera saker hela tiden. Min lärare i ettan och tvåan ville att jag skulle få 
flytta upp redan då men de sa nej ovanifrån alltså från trean och fyrans kurs”. Tomas fick ingen 
utmaning i sitt lärande vilket är en nödvändighet för att en individ ska kunna utvecklas. I enlighet med 
Vygotskys syn på lärande måste lärandet för eleven befinna sig i zonen i förhållande till vad den redan 
kan och behärskar till en mer avancerad nivå. Detta är vad Vygotsky kallade för den proximala 
utvecklingszonen (Cole & Wertsch, 1996). För att kunna utmana Tomas i hans lärande, utifrån 
Vygotskys syn, måste läraren gör en bedömning om var Tomas befinner sig i sin kunskapsutveckling. 
Läraren behöver kunskapsbedömningen som underlag för att kunna ta reda på var Tomas proximala 
utvecklingszon är. Därifrån kan läraren sedan göra individuell anpassning i undervisningen så att 
Tomas får förutsättningar till lärande. Utifrån denna aspekt har lärarna i Tomas grundskola 
misslyckats eftersom han tappade sin motivation till att studera. Säkerligen påverkade en rad andra 
olika orsaker in i beslutet att Tomas skulle vara kvar i sin klass och inte få flytta upp till en högre 
årskurs. 

Om Emma, Elin och Tomas hade utvecklat sin metakognition i större utsträckning kan 
deras upplevelse av de olika kunskapsbedömningarna som de utsatts för kunnat se annorlunda ut. 
Tidigare forskning påpekar vikten av att elever som får utveckla sin metakognitiva förmåga når större 
framgång gällande sin inlärning (Mossige et. al, 2009). Ett verktyg i detta arbete är formativ 
bedömning vilket Holmgren (2010) samt Hattie och Timperley (2007) påvisar är ett led att stötta 
eleverna i deras lärande. För att detta ska kunna ske i ett utvecklande syfte för eleven måste följande 
aspekter klargöras för eleven; vad målet är, nuläget i förhållandet till målet samt hur eleven kan arbeta 
för att komma närmare målet (Hattie & Timperley, 2007; Holmgren, 2010; Lindström, 2005).  För 
Emma, Elin och Tomas hade en formativ bedömning kunnat bidra till att de inte tappat motivationen 
till att studera så tidigt. Ytterligare en aspekt gällande formativ bedömning som Brown och Hirschfeld 
(2008) påtalar är att elever upplever den som en mer rolig och äkta bedömningsform. 
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Fördomar 

Både Emma och Elin blev placerade i grundsärskolan vid olika tillfällen under skoltiden på olika 
grunder. Emma blev redan i årskurs ett placerad där varav en bedömning gjorts och ett beslut tagits att 
det var det bästa för henne.  

 
Jag hade epilepsi när jag var liten därför satt man mig i en särskola för att jag 
skulle ha tid på mig att lära mig. Jag åt medicin för att jag var så trött. Jag blev 
väldigt trött av medicinen också. När jag sedan slutade med medicinen så lärde 
jag mig väldigt fort. Jag började läsa väldigt fort då och skriva och sådana där 
saker väldigt fort. Men man tyckte ändå att det var lättare att hålla kvar mig i 
särskolan för att inte riskera att jag skulle bli mobbad. För i sexan skulle jag ha 
hoppat över till en vanlig grundskola men då ville inte en av mina föräldrar det 
och var rädd för att jag skulle bli mobbad och utanför så därför fick jag gå kvar 
(Emma). 
 

Detta är Emmas förklaring på varför hon blev placerad i grundsärskolan och varför hon sedan fortsatte 
att gå där. En fundering i detta sammanhang är vem som har gjort bedömningen och vilket/vilka 
perspektiv personen i fråga intagit. Kunskapsbedömningar har enligt Lundahl (2006) alltid förekommit 
utifrån olika syften och dessa har påverkat eleven på olika sätt. Historiskt har bedömningar varit ett 
verktyg för insortering det vill säga till att tala om i vilken klass och skolform som eleven ska börja i. 
Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är det varje barns grundläggande rätt att 
få undervisning. Alla elever som är i behov av särskilt stöd måste även få tillgång till ordinarie skolor 
som inom sin pedagogik sätter barnet i centrum och tillgodoser dennes behov. För Emma har de olika 
kunskapsbedömningarna som gjorts fått negativa konsekvenser. Hon berättade följande: ”Jag har ju 
velat ha samma möjlighet och rättighet som alla andra för det får man inte efter att ha gått 
särgymnasiet. Det känns nästan som att man gått i skolan i onödan”. Betyg från gymnasiesärskolan 
innebär inte samma möjligheter som betyg från gymnasiet varav Emma i vuxenutbildningen måste 
läsa in gymnasiekompetens för att därefter kunna söka vidare till studier på högre nivå.  

Till skillnad från Emma började Elin årskurs ett i grundskolan. Under stora delar av sin 
skolgång fick hon undervisning i en liten grupp. När Elin sedan började årskurs åtta bytte hon till 
grundsärskolan för att lärarna tyckte att hon hade ett större behov av att gå där. Elin uttryckte att 
bedömningen grundade sig på att hon har ADHD men påpekar att det inte är något skäl till att bli 
placerad i grundsärskolan. Elin berättade att denna bedömning ledde till att hon kände sig ”dum i 
huvudet”. Oavsett vilken kunskapsbedömning som görs finns det en fara att eleven upplever den som 
etiketterande. En bedömning av placering i vilken skolform kan säkerligen för en del elever upplevas 
som en summativ bedömning. I Elins fall blev hennes ADHD-diagnos ett summativ 
bedömningsverktyg som låg till grund för placeringen. Enligt Törnvall (2001) upplever elever i 
grundskolan att summativ bedömning skapar oro och stress. Lindberg (2005) belyser aspekter kring 
summativ bedömning och menar att om den används ensidigt kan det leda till att eleverna upplever 
den som etiketterande. Förhoppningsvis har kunskaperna ute i skolorna bland lärare och andra vuxna 
som gör bedömningar gällande placeringar i grundsärskolan ökat. ”Barn som bedöms inte kunna nå 
upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i 
grundsärskolan” (2010:800 5 §). ADHD-diagnos i sig är därmed ingen grund för en särskoleplacering 
enligt skollagen.  
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Betydelsefulla strategier för lärande 
Empirin visade att alla informanter hade utvecklat olika strategier för lärande. Gemensamt för dessa 
var att de strategier som informanterna använder sig av idag skiljer sig från de strategier de använt sig 
av i tidigare studier. Flera strategier gällde olika lärstilar som eleverna utnyttjade i sitt lärande. En 
annan framträdande strategi var vikten av struktur.  

Lärstilar 

För Anna, Elin, Emma och Patrik är den taktila lärstilspreferensen viktig. De utryckte att de har ett 
stort behov att få hålla på med sina händer.  ”Jag måste ju hålla på med någonting hela tiden. Jag sitter 
alltid och trummar eller ritar, jag lyssnar gärna” berättade Patrik. Att ta in information auditivt var det 
fler informanter än Patrik som föredrog. Anna uttryckte att ”det är väl lyssna då” som fungerar bäst för 
henne. Under hela sin skoltid i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har Anna haft denna lärstrategi, 
det vill säga lyssna sig till kunskap. Detta är även en vikig lärstilspreferens för Elin. ”Jag lyssnar på 
musik, jag vill lyssna på böcker också och hålla på med någonting med händerna” berättade Elin. Att 
ha tillgång till att lyssna på musik är något som även Cecilia lyfte fram. ”Ibland, vill jag ha musik när 
jag pluggar och ibland inte” berättade Cecilia.  

Tomas förmedlade att han gärna föredrar de lektioner där han får lyssna, tänka efter och 
diskutera tillsammans med lärare och kurskamrater. Detta var även något som Elin lyfte fram och hon 
berättade följande om vuxenutbildningen: ”Här är det mer att man kan prata och man får olika 
uppgifter. Tidigare fick man bara sitta med en bok och gör det och gör det”. Ytterligare en viktig 
lärstilspreferens som framkom ur empirin var tillgången till att få handledning av läraren. För Lisa är 
en avgörande strategi för lärandet att hon har en god relation till läraren samt att hon måste vilja göra 
en viss uppgift. Lisa utvecklade denna strategi på högstadiet och berättade följande om detta: ”Jag 
gjorde som jag ville göra för om jag fick bestämma själv så tyckte jag att det var roligt”. Frågan är hur 
länge denna lärstrategi kommer att fungera. Elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver ha en 
tydlig och välstrukturerad inlärningsstrategi så att de kan lära sig strategier för hur man tar sig igenom 
texter (Fischbein, 2009). För Anna är både den taktila och kinestetiska lärstilspreferensen av 
betydande vikt för hennes lärande. ”Jag måste få testa själv och göra om tills jag gör rätt” berättade 
Anna.  

Struktur 

Emma föredrar att först sitta ner och strukturerar sina tankar samt funderingar på ett papper. Hon 
berättade följande angående denna strategi: ”Jag tycker det är ett bra sätt att arbeta på för då har man 
ju alltid med sig det överallt, nästan”.  När Emma sedan har fått lite av tankarna nedskrivet sätter hon 
sig vid en dator och börjar renskriva. Cecilias främsta lärstrategi som hon lyfte fram var: ”Först och 
främst är det väl att gå igenom hur man gör, kan man inte förstå då får man ta hjälp”. Denna strategi 
har för henne fungerat väl i vuxenutbildningen, varav en orsak kan vara att hon numera är motiverad 
till att klara av sina studier och beredd att ta mer ansvar för sitt lärande. Struktur och rutiner är viktigt 
för Anna vilket hon anser att hennes lärare på svenska grundläggande är bra på. ”Jag måste ha rutiner 
annars funkar det inte” berättade Anna.  

För Tomas är strategi ett nyckelord. Han påstod att det troligtvis är en av de viktigaste 
komponenterna för honom i sitt lärande. Tomas berättade att han har en god struktur i allmänhet och 
det är ingenting som han har fått hjälp med. Han tar det som han är i mest behov av och genomför det.  
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Jag har inte så mycket spärrar på ett sätt och det tror jag att jag kan ha fördelar 
av på ett sätt, att man kan lära sig vad man vill att hjärnan inte är obegränsad på 
det sättet. Det är väl en sådan sak som jag har fördel av. Sen tänker jag givetvis 
på inlärningsprocesserna också, så inlärningsprocesserna kanske är den tredje 
saken för mig som är viktiga. Om man ger hjärnan tid till att smälta saker så blir 
det mycket enklare. Så jag brukar inte börja med mina studier i sista sekund 
sådär, det är bättre att göra lite här och där tidigare så klarar man av det mycket 
bättre när det kommer till prov till exempel (Tomas). 
 

Gällande olika studiestrategier som är av betydande vikt för lärandet berättade Patrik följande: 
”Struktur är viktigt. Det måste jag ha annars går det inte. Jag gör allt i sista sekund”. Patrik berättade 
att han får hjälp med detta på skolans specialpedagogiska centrum. Där får även Emma hjälp med att 
utveckla sin förmåga att utnyttja fungerande studiestrategier för att lyckas i sina studier. ”Jag kan 
strukturera men att ta sig tid till det är en annan sak, det är svårt. Det är lätt att slarva med det” 
berättade Emma. År 2013 kom en utredning om kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
från Statens offentliga utredningar som belyser att flertalet av eleverna som studerar på grundläggande 
nivå saknar studiestrategier (SOU 2013:20). Här ligger en utmaning för vuxenutbildningen, men även 
grundskolorna och gymnasieskolorna bör tidigt börja med att belysa vikten av goda studiestrategier 
samt med att förmedla och stötta eleverna i tillägnandet av dessa. Informanterna i denna studie ansåg 
att vuxenutbildningen är bra på att försöka förmedla olika studiestrategier till eleverna. 

Lärmiljöns betydelse  
Flera informanter påvisade vikten av klassrumsmiljön, både den fysiska och psykosociala miljön och 
skillnader gällande dessa från grundskolan/grundsärskolan, gymnasiet/gymnasiesärskolan till 
vuxenutbildningen. Ur empirin urskiljdes även hur miljön i den lilla undervisningsgruppen har 
påverkat informanterna på ett eller annat sätt.  

Fysisk- och psykosocialmiljö 

Anna var i stort behov av lugn och ro i grundsärskolan vilket hon inte upplevde att hon fick. När hon 
sedan började studera svenska på grundläggande nivå i vuxenutbildningen uppfylldes detta. Hon fick 
möjlighet att i klassrummet få den lugna miljö som hon efterstävat hela sin skoltid. Dessutom har hon 
nu i vuxenutbildningen möjlighet att ta del av skolans specialpedagogiska centrum, vilket är en miljö 
som är utformad med avskilda arbetsplatser samt möjlighet till både informella och formella 
sittplatser. 

Cecilia påvisade aspekter kring möbleringen vilka hon tycker vuxenutbildningen är 
bättre på att tillgodose än vad grundskolan gjorde.  ”Sitter jag och läser så sitter jag gärna i en soffa 
men skriva, då sitter jag hellre vid ett bord och stol” berättade Cecilia. En fundering som uppstår är 
varför informanterna anser att dessa ganska enkla förändringar som går att göra i den fysiska miljön är 
något som vuxenutbildningen lyckats bättre med. En förklaring till detta kan vara att 
vuxenutbildningen är bättre på att tillgodose det som Westling Allodi (2007) påtalar om 
klassrumsmiljön. Nämligen att den måste ses och beskrivas som ett system som innehåller fyra olika 
faktorer; den fysiska miljön, organisatoriska aspekter samt lärare och elevers karaktärer.  Dessa 
faktorer samspelar till klassrumsklimatet vilket även interaktionen mellan lärare - elev och elev – elev 
gör. I Tjernbergs (2013) avhandling framkom det att om lärarna har skapat ett tillåtande 
klassrumsklimat bidrar det till att olikheter inom klassen blir naturligt. Kanske denna aspekt är 
ytterligare en förklaring till varför informanterna upplevde att vuxenutbildningen är bättre på att skapa 
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goda pedagogiska förutsättningar för elevernas lärande. Det finns studier på, att när det gäller elever i 
behov av särskilt stöd är det oftast lite eller ingenting som gjorts för att anpassa den pedagogiska 
miljön till elevens funktionsnedsättning (Heimdahl Mattson, 2001). 

Liten undervisningsgrupp  

Situationer som var framträdande i bland annat Cecilias, Elins och Patriks berättelser var deras 
erfarenheter av att gå i en liten undervisningsgrupp. Cecilia gick i en liten undervisningsgrupp under 
en tid på gymnasiet och berättade följande: 

 
Då var vi bara 4-5 st. och då fick de tid för en. Vi gjorde mycket annat också 
/…/   Man tyckte det var roligare att vara där /…/ Sen trivdes jag mycket bättre 
när det var en mindre grupp. För att jag har svårt att koncentrera mig när det är 
mycket folk runt omkring mig. 
 

För Cecilia blev vinningen dubbel, dels för att hon tyckte lärandet blev lustfyllt, dels för att hon kunde 
koncentrera sig bättre. Även Elin har liknande erfarenheter av liten undervisningsgrupp. När Elin 
började i årskurs ett i grundskolan blev hon placerad i en liten klass. ”Det var roligt för då fick jag gå i 
en liten klass inte särskolan. Vi var 6-7 stycken” berättade Elin. En tid under högstadiet tillbringade 
Patrik i en liten undervisningsgrupp men hans upplevelse av detta var inte lika positiv som Cecilias 
och Elins. Patrik berättade att detta inte fungerade för att ”man satte ihop ett gäng bråkstakar”. Tetler 
och Baltzer (2011) lyfter utifrån elever som är i behov av särskilt stöds upplevelser kring lärmiljö att 
flera saknar positiva erfarenheter kring inflytande och uppskattning. Detta var inget Cecilia och Elin 
saknade men det gjorde däremot Patrik.  

Minnen från tidigare skolgång 
Något gemensamt för alla informanter som framkom ur empirin är att de har negativa erfarenheter från 
tidigare skolgång. Ytterligare en gemensam nämnare mellan informanterna är att de alla har en eller 
flera känslor som de förknippar med skolan.  

Besvikelse 

Den mest framträdande känslan är besvikelse över skolans agerande under tiden i 
grundskolan/grundsärskolan samt gymnasiet/gymnasiesärskolan. Tomas har varit enormt besviken på 
skolan och dess agerande. Han blev i grundskolan stoppad i sin kunskapsutveckling då han fick 
repetera det som han redan kunde vilket resulterade i besvikelse. 

 
Det var inget kul, det förstörde helt och hållet för mig. Givetvis tycker jag att de 
borde ha släppt mig vidare på något vis i alla fall i de ämnen som jag var långt 
framme i. De borde ha uppmuntrat mer istället för att hålla tillbaka. Det är ju 
självklart att jag tycker det” (Tomas). 

 

Även Elin berättade om en känsla som vittnar på en oerhörd besvikelse på skolan. Elin sammanfattade 
sin tid inom skolan och jämförde den med ”ett helvete” som hon uttryckte det. Detta eftersom hon blev 
mobbad under hela skoltiden. Elin berättade också följande: ”Även lärarna gick på mig och rektorn 
sket i det. Jag gick till polisen och anmälde flera gånger men dom la ner det flera gånger”. Elins 
besvikelse ligger inte endast på skolan och dess agerande utan även på samhället. Patrik däremot 
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upplevde besvikelse då han inte fick det betyg som han blivit lovad. Detta hände under hans tid på 
Individuella programmet på gymnasiet. ”Jag skulle skriva två berättelser på två A4 papper så skulle 
jag få godkänt i svenska, så det gjorde ju jag naturligtvis men jag fick ju aldrig något betyg” berättade 
Patrik.  

Förväntansfull, lust till att lära och känsla av att lyckas 

Empirin visade också på positiva erfarenheter som informanterna har från deras tidigare skolgång. 
Emma var förväntansfull och nyfiken på allt nytt som väntade i skolans värld. ”Det var kul för att jag 
har alltid tyckt om att lära mig saker” berättade Emma om sin skolstart i årskurs ett i grundsärskolan. 
Även Cecilia och Lisa tyckte det var roligt att börja grundskolan. För Lisa var skolan då fortfarande 
förknippad med lust att lära och berättade ”då var det väl roligt”. Cecilia hade positiva minnen från sin 
skolstart. Förutom att hon tyckte det var roligt så berättade hon att det gick bra för henne och det gick 
framåt i kunskapsutvecklingen. Att få känna att man lyckas är en avgörande faktor i läs- och 
skrivutveckling enligt Taube (2009). Patrik mindes ett tillfälle från grundskolan då han upplevde det 
och berättade: ”Jag kommer ihåg en gång när jag skulle skriva ordet papper och då stavade jag det rätt 
och fick beröm av läraren”. En fundering som uppstår är varför inte Patrik minns fler tillfällen då han 
fått beröm av sin lärare. Uppmuntran och feedback borde nämligen ha varit vanliga inslag för alla 
informanter under deras skolgång. 

Elin har positiva erfarenheter av att börja studera i vuxenutbildningen. ”Det är mycket, 
mycket enklare här, för att man kan koncentrera sig bättre än i gymnasiet” berättade Elin. Elin ansåg 
att detta berodde på att hon är mer mogen nu för att studera. Detta skulle kunna vara en orsak till att 
hon upplever det enklare att studera nu. Å andra sidan skulle det även kunna bero på att lärandemiljön 
är mer tillåtande i vuxenutbildningen, både den fysiska och psykosociala miljön.  

 
Vi har världens bästa lärare. Hon pushar en med att säga det är enkelt, gör det. 
Det går fort /…/ Ja Det är lugnare, det är mindre ljudnivå nu än förut /…/ Bättre, 
bättre, bättre för här får man den hjälpen man behöver. Tidigare har lärarna skitit 
i mig (Elin). 
 

Elin har numera i vuxenutbildningen en stöttande lärare samt möjlighet att studera i en miljö som ger 
henne bättre förutsättningar att lyckas med sina studier. I vuxenutbildningen befinner sig Elin i en 
lärmiljö som gör att hon känner sig inkluderad, vilket inte var fallet för henne tidigare i grundskolan 
samt grundsärskolan, där hon under flera år blev mobbad och upplevde att lärarna struntade i henne.  

Känsla av att inte klara av studierna  

När informanterna påbörjade sina studier i svenska på grundläggande nivå kände de flera olika 
emotioner. Patrik upplevde det bland annat jobbigt till en början eftersom han inte hade läst svenska 
på så många år. Han mindes heller inte något från tidigare studier i ämnet. Det som ändå drev Patrik 
var hans motivation och beslutsamhet till att klara av det.  Emma delade Patriks känsla av att det blev 
svårt till en början att studera svenska på grundläggande nivå. ”Det är ganska tufft för att man ska göra 
många uppgifter nästan samtidigt och så har man kort tid på sig att det ska vara klart. Fast det är roligt 
man lär sig mycket, det gör man” berättade Emma. En aspekt av detta kan bero på att Emma saknar 
studiestrategier samt vana kring hur man studerar eftersom hon har gått i grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan tidigare. Där ställdes hon inte inför samma krav och har därmed inte haft samma 
möjlighet att utveckla sin studieförmåga innehållande bland annat studieteknik. Anna berättade att hon 
tycker det är svårt att studera svenska på grundläggande nivå. Hon upplever att hon är dålig på att 
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skriva och framförallt med att stava. Anna har genom sina tidigare studier inte fått uppleva att hon har 
lyckats någon gång. Hon har framförallt upplevt att läraren inte har brytt sig om henne samt lyssnat på 
henne.  

Blandade känslor till läsning och skrivning 

Gällande ämnet svenska hade informanterna varierande minnen och känslor. Elin, Lisa och Patrik 
berörde först och främst läsning. ”Jag har aldrig tyckt om att läsa, det börjar komma nu att jag tycker 
det är enkelt och roligt” berättade Elin. Lisa påpekade att läsning är tråkigt och fortsatte med att 
berätta att hon endast läser sådant som är roligt och intressant. Lisas läsning sker framförallt på 
internet. För att gynna språkutvecklingen krävs ett tillåtande klassrumsklimat påpekar Taube (2009). 
Elins erfarenheter sedan tidigare visade på att klimatet som hon omgetts av bestod av mobbning och 
utanförskap, vilket troligtvis påverkade hennes språkutveckling. Detta kan i sig vara en orsak till att 
Elin tycker det är jobbigt att läsa. Det kan även vara det som Fischbein (2009) lyfter fram som den 
viktigaste faktorn för läsutvecklingen nämligen vilket förhållningssätt som präglar skolan. Det 
innefattar enligt Fischbein att det är tillåtet att visa svaghet. Gällande läsning uttryckte sig Patrik på 
följande sätt: 

 

Jag har svårt att läsa men inte svårt att förstå, för att jag har svårt att koncentrera 
mig. Om jag läser en rad så får jag läsa den flera gånger för att kunna förstå. Jag 
har aldrig hållit på och läst så det är väl ovana. Jag är inte van att läsa böcker. 
Jag sitter vid nätet och jag läser böcker för pojken men det är ju barnböcker och 
det är inte så mycket. Det klarar jag av men inte några tjockare böcker för då ska 
det vara något som jag verkligen är intresserad av. Jag har påbörjat 5-6 böcker 
som jag inte har avslutat, för jag klarar inte av det. I skolan läser man böcker och 
jag har inte gått i skolan. 
 

Patrik ansåg att hans bristande läsförmåga beror på hans koncentrationssvårigheter samt att han inte 
har tränat tillräckligt på att läsa.  Detta skulle kunna vara några anledningar till att han är en kämpande 
läsare då det krävs en hel del koncentration vid läs- och skrivinlärningen för att få ett läsflyt. Patriks 
läsutveckling skulle även kunna förklaras med Matteuseffekten vilket är ett uttryck som läsforskaren 
Stanovich (Cunningham & Stanovich, 1998) myntade. Patrik har troligtvis exponerats för en mindre 
mängd texter och därmed inte haft samma möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin 
läsförståelseförmåga. Patriks läsutveckling blev i och med det en nedåtgående spiral. O’Connor et. al 
(2007) menar att en av de viktigaste komponenterna att utveckla, gällande läsning, är att som läsare få 
ett läsflyt. Det är även en av de svåraste komponenterna att tillägna sig för kämpande läsare. Detta 
ställer till det för Patrik i livet och i vuxenutbildningen då han upplever att han har problem med att 
minnas det han läser.   

 

Jag tycker det är jobbigt att vi ska läsa Shakespeare, det känns bara skitdrygt för 
jag vill göra det i sista sekund för att hålla det i minnet. Om jag drar ut på det 
kommer jag inte att komma ihåg det. Jag glömmer bort det jag läste i början om 
jag drar ut på tiden (Patrik).  

 

Patrik har andra känslor och minnen till att skriva. Det tycker han däremot är roligt och minns 
framförallt en händelse i vuxenutbildningen. ”Ja skriva, ja alltså eget t.ex. när man skulle skriva om 
landet grammatik. Det var roligt för då fick jag skriva själv. Friskrivning det tycker jag om” berättade 
Patrik. Annas känsla om sina kunskaper i svenska och framförallt skriva är tvärtemot Patriks. ”De är 
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dåliga tycker jag. Skriva är jag dålig på, alltså i somras skriver jag listor och det är jag dålig på med 
stavning och så. Det är svårt” berättade Anna. Anna har troligtvis utvecklat negativa strategier för sin 
läs- och skrivutveckling genom tidigare upplevelser. Om en elev utvecklar det påvisar Taube (2009) 
och Myrberg (2007) att det i värsta fall kan leda till att eleven kommer in en ond spiral med dåligt 
självförtroende och rädsla för att misslyckas, vilket i sin tur kan bidra till att de undviker att läsa och 
skriva.  Framgång är enligt Bjar (2009) en avgörande faktor för läs- och skrivutvecklingen. Detta leder 
nämligen till att en positiv spiral utvecklas hos eleverna för hur de bemöter och klarar av kommande 
skolarbete. För elever som kämpar med sin läsning, vilket fallet var för både Elin och Patrik, är den 
sociala omgivning som kompisar, lärare och föräldrar en otrolig viktig och stöttande faktor för 
eleverna menar Fischbein (2009).  

Lärande utöver ämnet svenska  
Ur empirin framkom även många aspekter kring lärande utöver ämnet svenska. Informanternas 
berättelser vittnade om att de bär med sig erfarenheter som visar på att lärandet sker dagligen genom 
livet. Tillägnande av kunskaper har skett hos informanterna både i och utanför skolan.  

Stärkt självkänsla 

Tomas upplevelser från sin tid i grundskolan har satt djupa negativa spår i honom, men han kan i alla 
fall se de positiva erfarenheterna som det trots allt har givit honom.  

 
Det öppnade ju upp för det som jag tyckte var roligt. Jag gillar att spela schack 
väldigt mycket. Schack är en stor del och sedan öppnade det sig sedan upp för 
aktier faktiskt, för jag finner det intressant också, så helt plötsligt får jag, trots att 
jag hoppade av skolan, så får jag sakta men säkert får jag nya broar på det sättet 
att jag hittar många nya intressen. Det är oerhört lärorikt konstigt nog och det är 
kul eftersom ingen sätter stopp där (Tomas).  
 

Genom sitt intresse fick Tomas känna på hur det känns att lyckas och att ingen sätter stopp för honom. 
Detta har säkerligen stärkt hans självkänsla. Även Elin berättade hur hon tänker tillvarata de dåliga 
erfarenheterna som hennes tidigare skolgång bidragit till. ”Jag ska se till att mitt barn inte blir mobbad 
och får den hjälp hon behöver” berättade Elin. Detta tyder på att Elin genom sina erfarenheter har 
tillägnat sig kunskaper som dock inte alltid premieras av skolan, men som i högsta grad är aktuella för 
att klara livet. Elin vet vilka konsekvenser som mobbning kan få hos individen och dess självkänsla. 
Hon har därför bestämt sig för att det inte är något som hennes dotter ska få uppleva. Denna egenskap 
att utifrån egna erfarenheter få kunskap som sedan kan användas till att påverka och förbättra andras 
situationer är något som man kommer långt med i livet. För Anna handlar lärandet om att få testa 
samtidigt som det finns någon som hon kan fråga när hon är osäker. 

 

Jag måste få testa själv och göra om tills jag gör rätt /…/ Brodera, baka för det är 
något som jag har lärt mig ganska snabbt nu för förut kunde jag inte ens mäta 
upp utan fick ringa till min mamma som hjälpte mig. Jag fråga henne jämt. 
(Anna). 
 

Genom stöd av sin mamma i bakningen har Anna utvecklat ett kunnande i att baka men även utvecklat 
sin matematiska förmåga gällande vikt och volym. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv, som 
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Holmqvist (2004) belyser, möjliggörs ett lärande i det kritiska ögonblicket. Holmqvist påvisar utifrån 
Marton et al. att det kritiska ögonblicket sker då individens förståelse av omvärlden förändras. I Annas 
fall skulle detta kunna vara något som sker då hon bakar. På detta sätt stärks även Annas självkänsla i 
och med att hon får känna att hon lyckas. ”Envis är jag. Jag ger mig inte tills jag lyckats känner jag” 
berättade Anna. Att vara envis är ytterligare en egenskap som kan bidra till en stärkt självkänsla.  

Lustfyllt lärande 

Empirin visade på ett flertal händelser kan kopplas till vikten av lusten till att lära. Genom Cecilias 
berättelse från hennes tid i liten undervisningsgrupp på gymnasiet blir detta extra påtagligt. 

 
Då var vi bara 4-5 st. och då fick de tid för en. Vi gjorde mycket annat också än 
att bara sitta framför en mattebok . Vi var på bio, spelade golf. Det var mycket vi 
var till Gröna lund och sådana saker. Man tyckte det var roligare att vara där när 
man fick delta i sådant sen. Sen trivdes jag mycket bättre när det var en mindre 
grupp. För att jag har svårt att koncentrera mig när det är mycket folk runt 
omkring mig (Cecilia). 
 

Troligtvis bidrog Cecilias tid i den lilla undervisningsgruppen till en känsla av delaktighet och 
tillhörighet i en lärandemiljö. Hon fick möjlighet att tillägna sig kunskap på andra sätt som hon då 
kanske inte reflekterade över. I Tjernbergs (2013) avhandling framkommer vikten av att läraren utifrån 
varje elevs förutsättningar ger dem chansen till ett lustfyllt lärande, framförallt i ett socialt 
sammanhang. Detta var något som Cecilia fick möjlighet till genom den lilla undervisningsgruppen 
där mycket av hennes lärande skedde i andra sammanhang än bakom skolbänken. För Patrik skedde 
mycket av hans lärande genom hans intresse för musiken.  

 
Förut, när jag skrev om mytologi tyckte jag var roligt att läsa om också. Det 
kommer kanske upp en textrad i huvudet som skulle passa in på ett ställe i låten, 
då börjar jag leta information och så eftersom jag vill skriva om ett visst 
koncept. Jag tycker det är hemskt roligt att skriva, skriva berättelser och sagor. 
Jag vet inte vad det här kommer ifrån. Morsan läste mycket böcker och försökte 
pracka på mig böcker också men det var ingenting som jag ville ha. Jag vet att 
jag började skriva en bok när jag var liten men det blev ingenting av med det och 
sen vet jag när jag var 13 år och då gick jag knappt i skolan men ändå ville jag 
skriva en bok. Jag skrev hur mycket som helst men sen blev det något fel och 
hälften försvann. Jag skriver filmmanus också (Patrik). 
 

Patrik har under sin uppväxt utvecklat ett skrivintresse vilket han tror kan bero på sin mammas 
högläsning. Troligtvis har Patrik genom lyssnandet utvecklat sin fantasiförmåga som bidragit till att 
han tycker det är roligt att skriva berättelser och sagor. Patriks lärande gällande skrivning har han till 
största del utvecklat genom att ta del av berättelser från fantasins värld. Denna erfarenhet använder 
Patrik numera då han skriver låttexter. 

Förlorade år i grundskolan 
En framträdande aspekt som framkom ur empirin var alla dessa år som informanterna berövats av 
skolan. För flera av informanterna har skolans agerande/icke agerande påverkat informanterna genom 
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långvariga negativa konsekvenser. Det har påverkat dem ekonomiskt, men även satt spår på deras 
självkänsla i form av misslyckande och avsaknad av elevinflytande.  

Ekonomiskt 

Emma blev redan i årskurs ett placerad i grundsärskolan på grund av sin epilepsi. När Emma slutade 
att äta medicin för sin epilepsi så lärde hon sig väldigt snabbt. Trots detta beslutades det i samråd med 
hennes föräldrar att Emma skulle vara kvar i grundsärskolan för att utesluta att hon eventuellt skulle 
bli mobbad om hon skulle börja studera i grundskolan.  För Emma har detta beslut gett ekonomiska 
konsekvenser eftersom hon måste låna pengar idag för att kunna studera i vuxenutbildningen. Detta 
trots att Emma har betyg från gymnasiesärskolan. 

 

Ja nu måste man kämpa så mycket. Det tar lång tid allting. Jag har ju gått i 
skolan redan. Man får tänka att man inte kan göra någonting åt det utan det är 
bara att försöka kämpa och hoppas att det går (Emma). 

 

Emma berättade att hon behöver längre tid till sina studier. Troligtvis beror detta på att hon inte har 
utvecklat goda studiestrategier under hennes tid i grundsärskolan. Emma lånar pengar från Centrala 
studienämnden för att kunna studera i vuxenutbildningen. Det innebär både skyldigheter och 
förpliktelser. För att beviljas ytterligare studiemedel måste Emma klara av kurserna på utsatt tid, vilket 
kan bli svårt eftersom hon behöver längre tid för att tillägna sig kunskaperna. Om sin tid i grundskola 
och gymnasiesärskolan berättade Emma: ”Jag har mått jättedåligt över att ha gått där. Jag har ju velat 
ha samma möjlighet och rättighet som alla andra för det får man inte efter att ha gått särgym”. För alla 
informanter har grundskolans tidigare agerande fått ekonomiska konsekvenser på ett eller annat sätt. 
För flera informanter skulle detta inte ha behövt bli aktuellt om grundskolan istället hade agerat 
annorlunda. Exempelvis för Tomas som efter flera år återupptagit sina studier i vuxenutbildningen 
trots att han utifrån sina förutsättningar kunnat fullfölja grundskolan samt gymnasieskolan tidigare. 
För Tomas har skolan och samhället misslyckats i sitt uppdrag eftersom grundskolan inte kunde möta 
Tomas i hans kunskapsutveckling. Tomas berättade följande om hur han ser på detta: ”Men skolan har 
alltid varit en stor blockad på det sättet rent mentalt. Ja det skulle ha varit stimulerande för min del 
givetvis med att få en utmaning. Det är ju det jag skulle ha velat ha”.  

Skolans misslyckande och dålig självkänsla 
Tomas tappade lusten till att studera redan i årskurs två då han nekades att få flytta upp till en högre 
årskurs. När Tomas sedan började årskurs sju blev studiesituationen för honom ohållbar.  

 
Det är egentligen det som händer tidigare fast på en högre nivå, i och för sig så 
har jag redan tappat en stor del av studielusten, men jag hänger med rätt så väl i 
alla fall givetvis och när jag kommer upp på högstadiet här så känner jag att jag 
blir stoppad en gång till helt enkelt. För när jag sätter igång och studerar så tror 
inte lärarna att jag har studerat det här. Det var alldeles för stort slag för mig, till 
slut hoppade jag helt enkelt bara för att jag inte kunde stå ut med en sådan sak 
(Tomas). 

 

Det är intressant att fundera kring hur Tomas kunde hoppa av skolan i årskurs åtta eftersom vi har 
skolplikt i Sverige enligt skollagen (2010:800). Ytterligare en aspekt kring detta är hur detta kunde ske 
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i Sverige där vi ska ha en skola för alla. Begreppet en skola för alla som för övrigt skapades i Lgr 80 
för att alla barn i Sverige ska få gå i en skola där utbildningen är anpassad efter varje enskild individs 
behov. 

 
Jag ville byta skola eller mina föräldrar ville givetvis att jag skulle byta skola 
för att komma vidare. Det är ju en ohållbar situation på det sättet. Men en annan 
skola ville helt enkelt inte ta emot mig då blir det så att jag inte kan gå vidare 
(Tomas). 
 

På grund av att ingen skola ville ta emot Tomas blev han hemmasittande under flera års tid. Tomas 
försakades därmed en grundläggande rättighet enligt FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009) nämligen 
alla barns rätt till utbildning. Detta hände i Sverige så sent som på 2000-talet och en fundering som 
uppstår är om detta är något som även föregår i dagens skola. De grunder som Elin blev placerade i 
grundsärskolan på var hennes ADHD - diagnos.  

 
För att dom tyckte jag hade större behov av att gå i särskolan. För jag hade ADHD 
och det finns papper på det med det är inget skäl till att gå i särskolan. Jag var dum 
i huvudet, det var man och på särskolan går ju bara missfoster. Det fick man ju 
höra (Elin).  

  
För Elin har detta påverkat hennes självkänsla. Under en lång tid i grundsärskola och 
gymnasiesärskolan upplevde Elin att hon inte dög. Elin blev mobbad och i förlängningen bidrog det 
till att hon stannade hemma delar av sin tid i gymnasiesärskolan. Hon kunde inte koncentrera sig på 
skolarbetet i skolan men fick ändå bra betyg. ”Väldigt bra, för att gå så få gånger” berättade Elin om 
sina betyg. Tänk om skolan istället agerat annorlunda och inte låtit Elin bli mobbad och exkluderad 
från en positiv lärandemiljö. Då hade inte flera år behövt förspillas för Elin som hon nu måste ta igen 
kunskapsmässigt i vuxenutbildningen. Patrik har däremot inte blivit mobbad tidigare men upplevt ett 
utanförskap.  

 
Jag minns ingenting från lektionerna. Det var jobbigt att gå till skolan. Jag hade 
inga bra lärare, passade inte in och sådana saker. Sedan bytte jag skola också i 
mitten av tvåan. Det var jobbigt så jag kommer inte ihåg själva lektionerna 
(Patrik).  

 

Även för Patrik har detta antagligen påverkat hans självkänsla negativt. En bristande självkänsla är 
något som troligtvis tar flera år att bygga upp. Detta är något som informanterna arbetar med både 
privat och i vuxenutbildningen. 

Nystart i livet 
Empirin visade att alla informanter tycker att vuxenutbildningen ger dem en möjlighet att lyckas i sina 
studier. Genom studierna får de ett erkännande och inflytande över sin egen situation. Informanterna 
har därmed återtagit makten till att styra och påverka sina egna liv, bland annat genom olika nyvunna 
strategier för lärande.   
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Erkännande och inflytande 

Genom sina studier i vuxenutbildningen har Emma fått ett erkännande men även återupprättelse. Då 
hon känner att hennes tidigare situation gällande placeringen i grundsärskolan utifrån hennes epilepsi 
var fel. Hon vill ha samma möjligheter som studier i grundskola och gymnasieskola hade givit henne. 

 
Ja här tycker jag att jag har fått möjligheten att lära mig på det sätt som jag lär 
mig på. Att lärarna tycker det är viktigt för mig att göra det på ett sätt som jag lär 
mig och även på proven att göra det på ett sätt så att jag ska få chans att klara 
det. Förut fanns det inget krav på att jag skulle göra prov och att man skulle 
kunna just det och så. Här blir det ju prov och sådana saker, här ser man att man 
utvecklas (Emma).  

  

Detta är Emmas ord på hur hon upplever hennes studietid i vuxenutbildningen. Lärarna på 
vuxenutbildningen ser Emma och ger henne förutsättningar att klara sina studier. Även Elin upplever 
att hon i vuxenutbildningen får ett erkännande och slipper känna sig dum i huvudet vilket hon tidigare 
gjorde i grundsärskolan. En aspekt av detta är att hon numera har makten i sina händer och kan 
påverka sin situation på ett helt annat sätt än vad hon tidigare kunde i 
grundsärskolan/gymnasiesärskolan. ”Bättre, bättre, bättre för här får man den hjälpen man behöver. 
Tidigare har lärarna skitit i mig” berättade Elin.  

Både Emma och Elin blir i vuxenutbildningen inkluderad i en lärandemiljö som ger 
dem rätta förutsättningar för att lyckas med sina studier. I förlängningen bidrar det till upprättelse och 
stärkt självkänsla. Emma uttryckte sig på följande sätt om skillnaden från tidigare studier och 
nuvarande i vuxenutbildningen: ”Det är lite skillnad idag, för man känner att man klarar av det och 
man känner att man fixar det här”. I arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd poängterar 
Tangen (2005) att det viktigt att vi låter eleven komma till tals om sin situation, för den är expert på 
sitt eget liv och bör därför bli lyssnade på som expert. Detta är troligtvis något som vuxenutbildningen 
lyckas bättre med än grundskola/grundsärskola och gymnasieskola/gymnasiesärskolan. Förmodligen 
beror det på att informanterna i vuxenutbildningen blir behandlade som de vuxna människor som de 
faktiskt är. Många av dem har dessutom barn som de uppfostrar och försörjer. Även för Tomas har 
studierna i vuxenutbildningen bidragit till en nystart i livet.  

 

Ja, det var helt enkelt att jag kände att den här situationen vill jag fixa till att klara 
av det. Att det som hände i grundskolan går att lösa att det inte är något problem 
att det hela bara var otur och att jag ska sträta upp det hela igen (Tomas).   

 

Tomas inställning är att han tänker ta igen de förlorade åren då han inte gick i grundskola i 
vuxenutbildningen. Han anser att detta är en ny möjlighet. ”Ja jag får ju läsa de ämnen som jag vet att 
jag behöver och på en högre nivå utan att någon bryr sig om betygen från tidigare” berättade Tomas.  

Nyvunna strategier för lärande 

Flera informanter har fått insikt om sitt lärande. Genom livserfarenheter som bland annat tidigare 
studier har gett dem har de numera fått insikt och utvecklat nya strategier för att lyckas med sina 
studier. Patrik nämnde följande: ”Lite som en spark i röven grej är att ingen i min släkt har en direkt 
utbildning, det peppar mig att jag ska göra det”. Detta är hans främsta motivation till att klara av 
studierna i vuxenutbildningen. Emma har under sin tid i vuxenutbildningen utvecklat flera goda 
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strategier för lärande men påtalar att de viktigaste är: ”Att ha ett mål, struktur och ha kul. Man ska 
tycka att uppgifterna ska vara roliga”. Även Anna har upptäckt nya strategier som hjälper henne i 
lärandet. Hon berättade att hon har svårt med synonymer men har gjort en upptäckt. ”Ja att det finns en 
ordlista” berättade Anna. Det är ett enkelt verktyg som Anna har upptäckt men som hon anser gör 
skillnad i hennes lärande.  

 

Ja jag tror att jag har rätt så orimliga krav på mig på ett sätt men det är ju inte att 
jag drar det till någon gräns på det sättet att även om jag har höga krav. Om jag 
inte lyckats fylla upp till det kravet så gör det inget. Jag siktar helt enkelt högt 
och allt annat är också bra även om man inte lyckats helt och hållet (Tomas). 

 

Om detta är något som Tomas har utvecklat i vuxenutbildningen är svårt att utläsa ur empirin. Under 
de år som han var hemmasittare och ingen skola ville ta emot honom utvecklade han andra förmågor.  
”Ja det blir givetvis att man söker sig till andra saker. Det öppnade ju upp för det som jag tyckte var 
roligt” berättade Tomas. Patrik har fått bättre insikt i sin lärstil nu i vuxenutbildningen och har 
utvecklat strategier där han kan använda sig av dem i sina studier. Detta bidrar till en ökad 
måluppfyllelse för honom.  ”Bara jag har någonting att göra någonting kreativt. Annars kliar det i 
fingrarna” berättade Patrik. Han har dels en auditiv lärstilspreferens men även en taktil 
lärstilspreferens vilket han numera använder sig av som en tillgång i sina studier.   
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Diskussion 
Detta avsnitt redogör diskussioner gällande metoden och resultatet i denna studie. Avsnittet börjar med 
en diskussion kring val av metod och tillvägagångssättet för att uppnå syftet med studien. Det följs av 
en diskussion kring studiens resultat utifrån de mest framträdande aspekterna som framkom i empirin. 

Metoddiskussion 
Eftersom syftet med denna studie var att belysa hur vuxenelever ser på sitt lärande i svenska, dels 
under deras skoltid i grundskolan samt gymnasieskolan, dels under deras tid i vuxenutbildningen 
beslutade jag att göra en kvalitativ intervjustudie utifrån en fenomenologisk-hermeneutisk ansats. 
Hautaniemi (2004) diskuterar utifrån Heidegger att en fenomenologisk-hermeneutisk ansats möjliggör 
en mer erfarenhetsnära tolkning av empirin. Denna metodansats möjliggjorde att jag kunde belysa 
informanternas upplevelser utifrån flera olika aspekter vilket däremot en kvantitativ studie inte hade 
möjliggjort.  

Urvalet grundades på bekvämlighetsurvalet, dels på grund av tidsperspektivet då 
studien skulle genomföras på relativt kort tid, dels på grund av tillgängligheten av aktuella 
informanter. Vid genomförandet av intervjuerna utgick jag ifrån ett PM med berörda teman som 
minneshjälp för att kunna eftersträva att intervjuerna skulle likna ett samtal. Inför det första 
intervjutillfället övervägde jag att genomföra en testintervju för att prova på hur en intervju skulle 
kunna utföras utifrån ett PM. Detta valde jag dock bort på grund av studiens tidspress. I efterhand kan 
jag ändå se att en testintervju skulle ha prioriteras eftersom det är oerhört svårt att genomföra 
intervjuer, oavsett med ett PM till hjälp, utan att ställa ledande frågor till informanten. Under 
intervjuerna försökte jag att inte medvetet ställa några ledande frågor för att inte påverka 
informanternas berättelse i någon riktning. Jag lät informanterna få tid på sig att svara och vid flertal 
tillfällen blev det tyst en stund. Detta tolkade jag som att informanterna funderade på frågan. Vid 
sådana tillfällen är det lätt att som intervjuperson att bli stressad. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar flera skillnader i hur vuxenelever ser på sitt lärande från grundskolan/grundsärskolan, 
gymnasieskolan/gymnasiesärskolan till vuxenutbildningen. En skillnad gäller informanternas 
motivation till skolan vilken har förändrats under skoltiden. Det beror till stor del på lärarens stöd, 
krav och feedback som eleverna fått alternativt inte fått i skolan.  

En intressant aspekt från empirin berör informanternas lärande utöver ämnet svenska. 
Flera informanter hade nämligen svårt att se sitt lärande endast i ämnet svenska utan att relatera till 
och minnas hur de har lärt sig i andra skolämnen. Informanterna kopplar deras lärande i ämnet svenska 
nästan uteslutande till att läsa och skriva. Något att fundera över är om skolorna inte har lyckats 
förmedla till informanterna att ämnet svenska är något som i princip finns överallt, i andra skolämnen 
och i livet i övrigt. Enligt Mossige et. al (2009) når elever framgång i sitt lärande om de får utveckla 
sin metakognitiva förmåga. En annan fundering blir då om detta hade varit en möjlighet till att öka 
informanternas förståelse kring sitt lärande i ämnet svenska. Å ena sidan skulle nämligen en ökad 
metakognitiv förmåga kunnat leda till ökad insikt hos informanterna om att deras eget lärande i 
svenska är något som sker dagligen och inte enbart då de läser samt skriver. Å andra sidan, blir det 
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svårt att utveckla den metakognitiva förmågan hos informanterna om de inte kan se att lärandet i 
svenska är något som sker i fler skolämnen och i andra situationer.  

Oavsett om eleverna har utvecklat metakognitiv förmåga visar resultatet ändock på att 
ett lärande har skett hos informanterna till stor del utanför skolan, bland annat genom Annas bakning 
och Tomas som utvecklade strategiskt tänkande under tiden som hemmasittare. Intressant att lyfta i 
detta resonemang är Cecilias upplevelser av undervisning i liten undervisningsgrupp. Empirin visade 
att Cecilia lärde sig mycket när gruppen gjorde andra saker utanför skolan. Pedagoger inom skola bör 
därför reflektera kring detta och fundera hur ett mer meningsfullt lärande i skolan kan skapas, eftersom 
flera informanter i denna studie anser att de till viss del lärt sig bättre utanför än i skolan. För skolan 
bör ändå vara den plats där förutsättningar ges för ett meningsfullt lärande samtidigt som eleverna 
känner att de får möjlighet att utvecklas. I Tjernbergs (2013) avhandling framkommer vikten av att 
läraren utifrån varje elevs förutsättningar ger dem chansen till ett lustfyllt lärande, framförallt i ett 
socialt sammanhang vilket varje skola oavsett skolform måste eftersträva. 

Resultatet belyser likaså situationer som är och har varit betydelsefulla för 
informanterna men även situationer som försvårade deras lärande. Betydelsefulla situationer berör 
användningen av goda studiestrategier medan situationer som försvårade berör konsekvenserna från 
kunskapsbedömningar samt stigmatiseringar utifrån de bedömningar som grundats på informanternas 
personliga egenskaper, exempelvis epilepsi. Resultatet visar på vikten av medvetenhet hos den som 
utför bedömningen om vilka konsekvenser det kan bli av de kunskapsbedömningar som utförs i 
skolan. Detta belyser bland annat Pettersson (2005) och Lindberg (2005) och menar att den som utför 
bedömningen måste vara klar över vilket perspektiv den intar och i vilket syfte som bedömningen 
görs. På så sätt blir bedömningen mer tillförlitlig. 

Utifrån resultatet i denna studie kan en del kunskapsbedömningar och beslut 
ifrågasättas om de gjorts på korrekta grunder. Eftersom några informanters upplevelser av detta har 
fått ödesdigra konsekvenser i ett längre perspektiv. Både Elin och Emma blev placerade i 
grundsärskolan på felaktiga grunder. I enlighet med skollagen (2010:800) är en ADHD-diagnos i sig 
ingen grund till att bli placerad i grundsärskolan vilket var fallet för Elin. För Emmas del grundades 
beslutet på hennes epilepsi. Skolans agerande gällande Elin och Emma kan ses utifrån det 
kompensatoriska perspektivet inom specialpedagogik. Enligt Nilholm (2007) innebär det 
kompensatoriska perspektivet att det riktas mot individens brister. Nilholm påvisar att en vanlig 
kompensatorisk lösning som stöds enligt lag är att placera eleven i särskola. Med detta synsätt utifrån 
en bristmodell och härledning av problemet till individen förefaller skolan oftast som en statisk miljö 
eftersom uppmärksamheten sällan riktas mot den potentiella variationen i skolmiljön. Ytterligare 
specialpedagogiskt perspektiv är enligt Nilholm dilemma perspektivet. Om skolan istället hade agerat 
utifrån detta skulle flera aktörers synvinklar på Elin och Emmas situation tagits i beaktande. Frågan 
som då blir avgörande är vems perspektiv och synvinkel som är det rätta.  

Oavsett vilket specialpedagogiskt perspektiv som intagits då skolan agerat rådande Elin 
och Emma har placeringarna i grundsärskolan fått otaliga negativa konsekvenser för dem. Elin och 
Emma har berövats möjligheten till att studera vidare på högskola eller universitet, dels på grund av att 
betyg från gymnasiesärskola inte är likvärdiga som betyg från gymnasieskolan, dels för att studier i 
grundsärskolan/gymnasiesärskolan inte ger elever samma förutsättningar gällande studieteknik och 
studievana. Detta har resulterat att de studerar i vuxenutbildningen för att få gymnasiebehörighet att 
söka vidare på högskola och universitet. För att ha möjlighet att studera nu måste Elin och Emma ta 
studielån för studier som de egentligen borde klarat av tidigare. En fundering som uppstår är om inte 
samhället ska stå till svars och finansiera både Elin och Emmas studier. Detta på grund av att de 
bedömningar som gjorts till viss del grundats på fördomar. Även i Tomas berättelse kan 
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bedömningarna och besluten som gjorts ifrågasättas, eftersom han blev hemmasittande i årskurs åtta 
trots att han mycket väl hade förmågan till att kunna studera. Skolan och samhället kunde helt enkelt 
inte möta honom i hans kunskapsutveckling. Det är varje elevs rättighet att få utbildning, vilket 
därmed är samhällets skyldighet att tillgodose. Frågan som denna studie lämnar öppen är i vilket 
omfång detta pågår i realtid år 2014. Hur många fler elever är i samma situation som Elin, Emma och 
Tomas?  

Under mina fyra år i kommunal vuxenutbildning har jag mött flera elever som tyvärr 
har samma upplevelser som informanterna i denna studie. Det känns otroligt viktigt att göra rösten 
hörd från dessa elever vilket inte har uppmärksammats tillräckligt tidigare. Resultatet i denna studie 
belyser att vuxenutbildningen är för många elever sista chansen till en väg ut i samhället. 
Vuxenutbildningen ger eleverna en möjlighet till att bli inkluderad i en positiv lärandemiljö som ger 
dem förutsättningar till att lyckas i sina studier. I förlängningen bidrar det till att eleverna har en chans 
att bli självförsörjande genom att få ett arbete. Enligt Fejes et. al (2009) är detta, ur ett 
individperspektiv, en av anledningarna till att elever studerar i vuxenutbildningen. Ytterligare aspekter 
i detta perspektiv som Fejes et. al påvisar är att studierna leder till självupprättelse med stärkt 
självförtroende. Vuxenutbildningen ger eleverna en möjlighet att få ett erkännande som individ då de 
äntligen får en chans att känna att de lyckas vilket stärker deras självkänsla. Detta anser Anna, Elin, 
Emma, Tomas och Patrik att vuxenutbildningen lyckas bättre med. En reflektion som uppstår är om 
det möjligtvis är så att den aktuella skolan i denna studie intar det kritiska perspektivet i sin syn på 
eleverna. Nilholm (2007) menar att detta specialpedagogiska perspektiv framhåller elevernas olikheter 
som betydelsefulla samt att de ses som resurser. Vuxenutbildningen, som informanterna i denna studie 
studerar på, hanterar elevernas olikheter som styrkor och utgår från varje individs förutsättningar.  

Anledningarna till att informanterna anser att deras studietid på grundläggande nivå i 
svenska ger dem bättre förutsättningar gällande sitt lärande än tidigare skolformer har gjort kan 
troligtvis relateras både till organisation-, grupp-, och individnivå. Förmodligen beror det på kunskap 
hos skolledning och pedagoger om att skolan är sista chansen för eleverna och utifrån denna insikt 
agerar på bästa sätt. Om resurser och tidiga insatser sätts in under tidigare skolår skulle elever i samma 
situation som informanterna i denna studie inte behöva studera i vuxenutbildningen. Dessutom skulle 
det inte i samma utsträckning finnas elever som inte fått chansen att lyckas i grundskola och 
gymnasieskola i vuxenutbildningen, utan endast de elever som vill komplettera något ämne. Som det 
känns i dagens samhälle är detta en utopi. Det är långt kvar till att grundskolan har de rätta 
förutsättningarna till att ge alla elever den utbildning som de har rätt till.  
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Linjer framåt 

Denna studie har belyst flera viktiga delar i elevers upplevelser gällande sitt lärande från 
grundskolan/grundsärskolan och gymnasiekolan/gymnasiesärskolan till vuxenutbildningen. Dessa 
belyser till viss del vad tidigare forskning bekräftat men även visar på nya aspekter som är upprörande. 
Därför skulle det vara intressant i en kommande studie att belysa några av dem.  Inför denna studie har 
jag dels genom egen erfarenhet av vuxenutbildningen dels genom tidigare forskning erfarit att andelen 
elever som börjar studera på grundläggande nivå i vuxenutbildningen ökar. Varför är det så? Beror det 
på att de elever som uppmärksammats alternativt inte uppmärksammats vara i behov av särskilt stöd 
inte får de tidiga insatserna som de behöver för sin kunskapsutveckling? Eftersom jag läst 
Speciallärarprogrammet med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling skulle det vara intressant att 
genom kvalitativa intervjuer med vuxenelever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi belysa om och 
i så fall vilka tidiga insatser som de har fått under sin grundskoletid och gymnasietid. Detta för att 
återigen göra rösten hörd ifrån en elevgrupp som sällan uppmärksammas och samtidigt sprida kunskap 
kring dessa viktiga frågor. 
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   Sandviken 2014-01-25 
 
 
 

 
 
Till elev  
 
Vill du delta i en studie om hur vuxenelever ser på sitt lärande i ämnet svenska? 
 
Syfte med studien är att belysa hur vuxenelever ser på sitt lärande i ämnet svenska, dels 
under deras nuvarande studietid i vuxenutbildningen, dels under deras tidigare studier i 
grundskola samt gymnasieskola. 
 
Kunskap inom detta område behövs för att belysa vuxenelevers syn på deras lärande vilket 
inte har uppmärksammats tillräckligt. Det är viktigt att göra rösten hörd från elever som 
studerar inom vuxenutbildningen för att bland annat visa på pedagogiska situationer som 
blev betydelsefulla för dem i lärandet till intresserade personer inom området. 
 
Studien kommer att genomföras med en intervju tillsammans med dig. Den sker på skolan 
under vecka 7-8. Deltagandet sker frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan. 
Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt efter de forskningsetiska principerna enligt 
Vetenskapsrådet. Studien kommer att avrapporteras som ett självständigt arbete på 
avancerad nivå inom speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-, läs- och 
skrivutveckling vid Stockholms universitet. 
 
Vid frågor och eventuella funderingar kontakta mig gärna. 
Tack på förhand för ditt deltagande! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Sjöstrand 
E-post: xxxxxx@xxxxx.xx 
Tele: xxx-xxx xx xx 
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PM - Intervju 
 

Förberedelser 

1. Orientering kring vad som kommer att hända. Jag vill att vi ska ha ett samtal kring hur du 
ser/har sett på ditt lärande i svenska.  

2. Visa och läsa igenom missivbrevet.  

3. Jag kommer att spela in vårt samtal för att jag ska kunna komma ihåg vad vi pratat om och 
vad du har berättat. 

4. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Frågor: 

1. Din bakgrund.  

• Hur länge har du studerat svenska på grundläggande nivå? 

• Ålder, när studerade du sist dvs. innan dina studier på vuxenutbildningen? 

 

2. Berätta om dina studier i ämnet svenska. Hur är det att läsa svenska på grundläggande nivå i 
vuxenutbildningen? 

 

3. Om du tittar tillbaka på din skolgång och ämnet svenska, hur ser du på ditt lärande då?  

 

Avslut:  

1. Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga innan vi avslutar 
intervjun? 

 

Uppföljning: 

1. Hur upplevde du intervjun? 
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