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Titel 
”Aha, nu fattar jag!” - En fenomenografisk undersökning av åtta niondeklassares upp-
fattningar av personligt utvecklande lärande. 
 
English title 
”Aha, now I get it!” – A phenomenografical study of eight ninth graders perceptions of 
personal devlopmental learning. 

 
Abstract 
We aim in this study, which is based on a special educational perspective, to examin 
how ninth grade students perceive their own developmental learning, i.e learning that 
leads forward. In the process, we want to give the students a voice and we have there-
fore chosen a phenomenographical approach. The study is based on eight interviews, 
which are analyzed by means of our own tool for analysis based on, among others 
Vygotsky (1980, 1999), Cole (1986) and Flavell (2002). 
 
The survey shows that students perceive that clear aims, a good relationship with and 
support from the teacher helps to improve their developmental learning, motivating 
them and making learning meaningful. The students also recognize that the socio-
cultural environment contribute to their development, but find it difficult to influence 
how their own learning will take place. The eight students exhibit a vague connection 
between their developmental learning and their individual grade. 
 
Keywords 
learning, meaningfulness, metacognition, motivation, aim, socio-cultural, development. 
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Tack 
Vi vill framförallt tacka eleverna som deltagit i intervjuerna inför denna magister. Tack 
för all er klokhet och de erfarenheter som ni givit oss. Utan er inget arbete, och en 
mindre klok specialpedagog och en mindre klok speciallärare.  
 
Vi vill även tacka alla våra kurskamrater, för det stöd och den kunskap som ni under 
utbildningen bidragit med. Utan er hade dessa 90 hp många gånger känts oövervinnliga 
och ouppnåliga. Tack vare er, er kunskap, er emapati och den glädje som vi fått dela 
tillsammans med er så har ojämna veckor i Växjö fungerat som en inspirationskälla och 
en energidepå. Det är med sorg i hjärtat som vi avslutar detta samarbete, men vi är visa 
om att vi alla på något sätt kommer fortsätta stötta varandra ut i yrkeslivet. 
 
Vi tackar även våra män och våra barn för kärleken, stödet och den förståelse som visats 
oss då vi isolerats från familjelivets aktiviteter till förmån för studier och skrivande. 
Utan er kärlek ingen Ewa eller Kajsa. 
 
Till sist vill vi tacka varandra för ett gott och lärorikt samarbete. Vi bestämde oss tidigt 
för att samverka och våra olikheter har fungerat som kuggar som fört arbetet framåt. 
Kajsa, som ser mönster och strukturer och som snabbt går från en punkt till en annan 
har byggt fram arbetets struktur och modeller. Detta har kompletterats med Ewa som 
stannar upp, reflekterar och sedan djupdyker i kunskaperna så att arbetet blir sant och 
äkta. I varandra har vi funnit goda bollplank, arbetskamrater och vänner. Tack för det!  
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1 Inledning 
Under våra studier till specialpedagog respektive speciallärare inom språk-, läs- och 
skrivutveckling, har vi som gemensamt utbildningsområde delat att förstå hur elever 
kan stimuleras till ett meningsfullt lärande vilket i sin tur leder till att de utvecklas 
som individer. Vi vill försöka tydliggöra vad som krävs av framförallt skolan för att 
elever skall bli medvetna om det egna lärandet där utveckling sker. Elbro (2004) me-
nar att vi i skolan kontrollerar om eleverna förstått, men vi undervisar inte i hur de ska 
lära sig förstå. Att tänka kring sitt eget tänkande kallas metakognition och syftar till 
att bli medveten om och förstå mönster och strukturer i sitt eget lärande men det inne-
bär också att bli medveten om vad som ännu inte förståtts. Häri ligger den specialpe-
dagogiska relevansen; hur skall vi i skolan göra för att alla elever både ska förstå, lära 
och utvecklas?  
 
Specialpedagogisk forskning inom läs- och skrivsvårigheter visar att de elever som 
bäst lyckas hantera sina svårigheter som vuxna är målinriktade personer med gott 
självförtroende som har accepterat sina svårigheter (Eriksson Gustavsson, 2009). 
Både EU (europa.nu) och Skollagen (2010:800, 1 kap. § 4) betonar det livslånga lä-
randets betydelse. Alltför många är berättelserna om hur grundskoletiden har fått ele-
ver att känna sig dumma och inkompetenta. Vår gemensamma erfarenhet är att många 
människor först efter genomförda studier vid frivilliga studieformer kan berätta att de 
aldrig trodde att de skulle lyckas eftersom den tidigare skolgången fått dem att tro 
mindre på sig själva och den egna förmågan. Trots detta finns det elever som på något 
sätt har hittat kraften och modet att ta makten över sina svårigheter och med hjälp av 
sitt lärande utvecklats och skapat sig ett gott liv. Detta ser vi som skolans stora di-
lemma, dess möjlighet och misslyckande. Skolan skall å ena sidan utveckla eleverna 
till att via kunskaper bli goda samhällsmedborgare men i dess strävan att genomföra 
detta offras individer som inte klarar av skolans skrivna och oskrivna krav, dvs. vad 
som innefattas i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 
11, Skolverket, 2011) och Den dolda läroplanen (Broady, 2007). Broady menar att 
det finns vissa saker som vi ska lära oss i skolan genom läroplaner och det finns andra 
saker som vi lär oss genom de dolda strukturer som blir uppenbara genom de kun-
skaper vi får, vilka inte går att relatera till betyg. De kan tex. vara att det inte är lönt 
för eleven att uttrycka en kritisk röst, att det lönar sig att fuska om man bara inte blir 
upptäckt och att det finns vissa oskrivna regler för uppförande i skolan (2007). Det är 
i skolan som självförtroendet, som forskningen säger är så viktigt (Eriksson Gustavs-
son, 2009), ska byggas upp. Betyg och meritvärde syftar till att mäta och bedöma 
kunskaper men kan bli ett kvitto för eleverna på vad de inte kan och på att de miss-
lyckats. Genom att applicera specialpedagogisk praktik i alla skolformer, ser vi en 
möjlighet till att låta eleverna förvärva en tro på sin egen förmåga och kunskap. Via 
en specialpedagogisk insats där individen kan stärkas och där träningsarenan, dvs. de 
tillfällen som eleverna ges till att öva och träna en förmåga, och bedömningsarenan, 
som är målinriktade och tydliga bedömningstillfällen, sykroniseras och tydliggörs, 
säkerställs betyget och den enskilde elevens meritvärde. Vid ett sådant arbetssätt är 
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det elevens kunskaper och förmågor som har bedömts, och detta tror vi kan stärka 
självförtroendet och ge eleverna tillbaka lusten för livslångt lärande.’ 
 
EU har utarbetat vad de kallar nyckelkompetenser vilka är viktiga för medborgarna 
och samhällsutvecklingen (europa.eu). Nyckelkompetenserna skall vara en gemensam 
referens för EU-medlemsländerna och syftet är att beslutsfattare, utbildningsanord-
nare och arbetsgivare skall sträva efter att nationella kunskapsmål uppnås och att det 
livslånga lärandet stimuleras hos ländernas medborgare. Nyckelkompetenserna är åtta 
till antalet och innefattar: 
 

• kommunikation på modersmålet 
• kommunikation på främmande språk 
• matematiskt kunnande samt grundläggande vetenskaplig och teknisk kompe-

tens 
• digital kompetens (IKT) 
• lära att lära (metalärande) 
• social och medborgerlig kompetens 
• initiativförmåga och företagaranda 
• kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 

 
Dessa åtta kompetenser ska förbereda unga människor för livet i samhället och skapa 
förutsättningar för livslångt lärande. Svensk skollag (2010:800, 1 kap. § 4) säger: Ut-
bildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. Detta uttrycks i Lgr 11 (Skolverket, 2011) som anger 
att: 
 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elever-
nas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa pro-
blem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta 
såväl självständigt som tillsammans med andra (s. 9). 

 
Skolan har alltså som uppgift att stimulera elevers lärande och skapa förutsättningar 
för deras fortsatta utveckling. Detta tydliggörs i en av de åtta nyckelkompetenserna,  
Lära att lära, vilken handlar om förmågan att fullfölja och organisera det egna lä-
randet, antingen individuellt eller i grupp utifrån det egna behovet, samt kunskap om 
metoder och möjligheter (europa.eu). Lära att lära är den nyckelkompetens som bäst 
motsvarar det område vi valt att skriva om i vårt självständiga arbete. Som specialpe-
dagog/speciallärare tror vi på att lust och motivation för uppgiften ger alla elever 
bättre förutsättningar till att lära. Vårt specialpedagogiska uppdrag är att synliggöra de 
eventuella skillnader i elevernas förutsättningar i att tillgodogöra sig undervisnin-
gen,så att lärarna kan följa skollagens riktlinjer (2010:800). Lyckas vi med detta blir 
lärare skolans främsta redskap. Carlsson och Linnér (2008) menar att pedagogen star-
tar en process genom att i samtal möta eleverna på deras plattform och denna process 
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leder i sin tur till att eleverna förstår och utvecklas. Dock menar de att det är en lång 
och krokig väg och som pedagog gäller det att vägleda eleverna och lära dem synlig-
göra, tolka och utveckla sina kunskaper. Lärarens uppgift är bl.a. att skapa tillfällen 
för att stimulera elevernas lärande med avstamp i elevens vardag, för att på så sätt 
skapa en gemensam erfarenhet. Filosofen Sören Kirkegaard (1813-1855) återger lära-
rens viktiga uppdrag på följande sätt (Böttinger & Nordenström, 2003): 
 

Om man verkligen ska lyckas föra en annan människa till en bestämd plats, måste man först 
och främst se till att finna henne där hon är och börja där. Det är hemligheten bakom konsten 
att hjälpa […] För att hjälpa någon måste man visserligen förstå vad hon gör, men först och 
främst förstå det hon förstår. Om man inte kan det så hjälper det inte att man kan och vet mer 
(s. 286).  

 
Ur Lgr11 (Skolverket, 2011) har Svanelid (2014) lyft fram fem förmågor som han 
kallar The big five vilka återfinns i alla skolämnes kunskapskrav: analys-, kommunika-
tiv-, metakognitiv- och begreppslig förmåga samt förmågan att hantera information. 
Dessa förmågor samverkar enligt Svanelid (2014) så att eleverna lär sig att tolka, re-
flektera och värdera sitt lärande. De ska tillsammans med kamrater och lärare kunna 
lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang och kunna 
pröva och ompröva sina kunskaper. Eleverna ska med omdöme kunna avgöra rimlig-
heten i uppgifter och lösningar, och i sitt arbete kunna välja mellan olika strategier 
som för dem framåt. Att arbeta metakognitivt stärker, enligt Druid Glentow (2006), 
elevernas motivation men också elevers och lärares relation och pedagogiken blir på 
så sätt automatiskt individualiserad och utvecklande för elevernas intellekt. Processen 
blir självreflekterande och minnestränande samtidigt som den utvecklar och stimule-
rar nyfikenheten och lusten att lära, Dessutom möjliggör den ett ökat ansvarstagande 
från elevens håll i skolan. Høien och Lundberg (2013) skriver om metakognitiva stra-
tegier som verktyg för att öka läsförståelsen och medvetandegöra lässätt. Ett sådant 
upplägg betonar färdigheterna att summera, ställa frågor, förutse händelser, dra slut-
satser, testa hypoteser och att konkludera. Elever som motiveras och som med lära-
rens hjälp hela tiden utmanas på rätt nivå samt genom samtal blir medvetna om sitt 
lärande borde vara elever som utvecklas maximalt, men hur fungerar detta i praktiken; 
hur ser egentligen niondeklassares insikter kring sitt eget lärande, och sin utveckling 
ut?  
 
I den pedagogiska diskussionen genom media, politik och olika forum för pedagoger 
kommer dessa frågor fram. KRUT (Kritisk utbildningsskrift) beskriver det som vi så 
ofta tänkt i sitt nummer om Den dolda läroplanen (2007) nämligen att ingen i skolde-
batten är intresserad av att egentligen ta reda på varför skolan är som den är, utan man 
diskuterar hela tiden hur den borde vara. För att ta reda på hur den är borde de som 
berörs och upplever skolans praktik dagligen få komma till tals. Vi talar givetvis om 
eleverna! Eleverna är de som kan ge oss pedagoger, men även skolledare och skolpo-
litiker, nyckeln till hur de lär och utvecklas. Vi vill därför i detta arbete ge en röst åt 
elevernas uppfattning om sitt utvecklande lärande. 
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2 Bakgrund till vår studie 
I den pedagogiska litteraturen kan vi hitta gemensamma nämnare hos många forskare 
och teoretiker som beskriver elevers lärande och utveckling. Det börjar med Sokrates 
och hans adept Platon, som är de tidigaste i text återgivna didaktiska pedagogerna 
(Kroksmark, 2011). Menons paradox, eller som den också kallas inlärningens para-
dox, myntades av Platon ca. 400 f.Kr. och lyder: 
 

Du säger, att en människa inte kan forska varken efter vad hon vet eller efter vad hon inte 
vet. Ty om hon vet något, forskar hon inte efter det; hon vet det och har inte behov av att 
forska men om hon inte känner det, gör hon det lika litet; ty hon känner inte, vad hon vill 
söka efter. (Kroksmark, 2011, s. 40).  
 

Inledningsvis kommer vi att redogöra för vår teoretiska utgångspunkt, för att sedan 
med stöd i litteratur och forskning synliggöra och förklara för arbetet viktiga områden 
och centrala begrepp. 
 
2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Dysthe (2003) tar upp tre olika perspektiv som hon menar sammantaget måste beaktas 
när lärande undersöks. Dessa tre betonar olika aspekter av lärandet eftersom de skiljer 
sig i hur man ser på kunskap och kan därför i viss mån vara motstridiga. Det första 
perspektivet är behaviorismens, att se på lärandet som ett hos eleven iakttagbart yttre 
beteende; det andra är kognitivismens vilket ser på lärande som en inre process inom 
eleven och det tredje är den sociokulturella teorins perspektiv, som ser på lärandet 
som ett deltagande i en social praktik. Vi har valt att se på lärande utifrån i första hand 
ett sociokulturellt perspektiv, framför det behavioristiska och det kognitiva, eftersom 
vi tror att lärandet tar sitt avstamp i relationer, genom samspelet mellan människor; vi 
lär först genom andra och därefter befäster vi kunskaperna i vårt inre, i de olika indi-
vider vi är. I det här självständiga arbetet intresserar vi oss därför för det sociokultu-
rella perspektivet på lärande i allmänhet men i synnerhet för det lärande som lett till 
utveckling inom elever efter fullgjort grundskola och hur detta uppfattas av eleverna 
själva. 
 
Från Dysthe och nutiden gör vi nu ett pedagogiskt tidshopp bakåt i tiden och vi landar 
1932, hos den ryska pedagogikteoretikern Lev S. Vygotskij (1999,1980). Hans två 
främsta pedagogiska teorier är den proximala utvecklingszonen och det sociokultu-
rella lärandet; dessa två begrepp utgör grunden för vår teoretiska utgångspunkt. 
Vygotskij (1999) intresserade sig för lärande och utveckling. Han fann i sin forskning 
att när individer möter andra människor så skapas en linje, eller en zon, mellan det 
som individen kan ensam och det som individen kan klara tillsammans med andra 
eller i samverkan med andra. Detta benämnde han den proximala utvecklingszonen. 
(Vygotskij,1980) Vidare såg han att människans medfödda funktioner utvecklas av 
social gemenskap via språket som redskap och han visade  att i mötet med andra mer 
kunniga människor, t.ex. en lärare, så kunde den enskilde individen utvecklas och på 
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så vis själv ta sig vidare i sin egen utvecklingsfas med de kunskaper som det sociala 
mötet givit (ibid.). I den ständiga förändring människan befinner sig och genom sam-
verkan med andra kunde alltså utveckling ske med hjälp av elevernas gjorda erfaren-
heter och kunskaper; detta kallade han för det sociokulturella lärandet (Vygotskij, 
1980). 
 
Vygotskij dog ung 1934, endast 38 år gammal. Därmed har han inte haft tid   att var-
ken vidareutveckla sin egen forskning, eller förklara och förtydliga den. Många av 
hans verk har publicerats postumt. Däremot har otaliga andra forskare vänt och vridit 
på det Vygotskij lade grunden till; en av dem är Kozulin (2004). I sin tolkning av 
Vygotskijs teorier, menar han att trots att dessa teorier skrevs för snart 100 år sedan 
ändå är högaktuella för oss som arbetar i skolan och i klassrummen idag. Författaren 
menar att Vygotskij var en föregångare och att vi nu äntligen börjar komma ikapp det 
stora försprång hans tankar utgjorde och att vi kanske först nu kan ställa de rätta frå-
gorna för att kunna hitta svaret kring Vygotskijs teorier (ibid.).  
 
Under 70-talet fortsatte Leontév (1981) att utveckla Vygotskijs teorier. Han ställde sig 
kritisk till det sociokulturella lärandet och dess tvåvägsschema, dvs. två eller flera 
individer som utbyter kunskap. Han konstruerade därför ett trevägsschema, där han la 
till mål, meningsfullhet och individens begränsningar som viktiga komponenter för 
hur lärandet utvecklas i det sociokulturella mötet mellan människor (ibid).  
 
Att använda begreppen tvåvägsscheman och trevägsscheman i relation till Vygotskij 
och Leontév är egentligen att gå händelserna i förväg eftersom dessa begrepp inte 
myntades förrän under 1980-talet av psykologiprofessorn Michael Cole (1986). Be-
greppet tvåvägsschema gestaltar på ett tydligt sätt hur individer i möten med andra 
delar och förvärvar kunskaper. Cole menar att hur individen tolkar och tar till sig mö-
tet beror på de enskilda individerna som möts,  individens syfte med och motivation 
för mötet, och han lägger därför till motivation till Leontévs trevägsschema för att 
optimera lärandet och utvecklingen hos den enskilde (ibid.).  
 
I vårt arbete och vår yrkespraktik i den svenska skolformen, kopplar vi dessa kompo-
nenter som forskare genom årtionden sett påverkar individers lärande och utveckling, 
till de styrdokument som gäller, och har gällt för, den svenska skolan. Vi syftar då på 
Lgr 11 (Skolverket, 2011), skollagen (SFS 2010:800) men även till den tidigare Läro-
planen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, 
Utbildningsdepartementet, 2008).  De senaste decenniernas läroplaner för svensk 
skolform är starkt influerade av Vygotskij och hans grundtankar kring lärande.  
 
En pedagogikforskare som starkt bidragit till detta är Ingrid Carlgren (1992) som inför 
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2008) var med och utredde och tydliggjorde vad 
kunskap, lärande och utveckling är och innebär. Hon myntade begreppet De fyra f:n 
(fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som genomsyrat skolans uppdrag allt 
sedan dess. De fyra f:n skall ses som olika sätt att se på kunskaper: fakta leder inte till 
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utveckling men om individen förstår fakta kan meningsfullhet skapas och detta kan i 
sin tur individen på egen hand använda för att vidareutveckla fakta till nya kunskaper. 
Därmed utvecklas och lär individen (ibid.). 
 
I Lgr 11 skall eleverna bedömas utifrån olika förmågor, och en av dessa är att på en 
metakognitiv nivå tillägna sig kunskaper. Metakognition är ett svårt begrepp med en 
vid definition, men Flavell (2002), vilken räknas som begreppet metakognitionens 
grundare, såg individens utveckling som biologiskt betingade psykologiska processer. 
Han menade att vår kognitiva medvetenhet går ungefär i följande fem steg:  
 

• Vi vet att tänkandet finns.  
• Vi vet att vårt tänkande är kopplat till den fysiska världen.  
• Vi vet att vårt tänkande också är kopplat till vårt psykiska medvetande.  
• Vi vet att vårt tänkande kan komma på saker på egen hand, dvs. vår fantasi.  
• Vi vet att vi tolkar verkligheten och vår upplevda känsla; vi tänker kring själva 

tänkandet.  

Flavell (2002) menar att man omfamnar steg ett till tre vid ungefär tre års ålder medan 
förståelse för att utveckla steg fyra och fem kommer först senare, att de är kulturellt 
betingade och av stor vikt för hur det egna tänkandet senare kommer att utvecklas. 
Carlgren och Marton (2001) uttrycker att de metakognitiva förmågorna ger eleverna 
fler redskap för att fortsätta utvecklas med hjälp av sina kunskaper. I skolan, på uni-
versitetet, på kurser av allehanda slag, förväntas människor göra kunskaper till sina, 
i hopp om att de därigenom kommer att vara bättre skickade att bemästra framtida 
situationer, omöjliga att definiera i förväg (Carlgren & Marton, 2001, s. 130). Enligt 
Flavell (2002) är metakognition en förmåga som medvetet kan tränas för att uppnå 
förutbestämda mål, en förmåga som ger individen möjlighet att utvecklas av sitt eget 
lärande. I detta arbete används begreppet utvecklande lärande för att omfamna både 
den metakognitiva förmågan men även för att gestalta det livslånga lärandet. 
 
2.2 Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik kommer vi att utifrån vår teoretiska bakgrund redogöra och tyd-
liggöra centrala begrepp för detta arbete. Dessa är:  
 

• Utveckling 
• Lärande 
• Utvecklande lärande 
• Påverkansfaktorer 

 
2.2.1 Utveckling  
Genom evolutionen har naturen och människan utvecklats och inom ramen för varje 
art sker utvecklingen av organ, hjärna och mognad automatiskt (ne.se). Inom den 
mänskliga arten finns en oändlig variation av individuella förutsättningar och be-
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gränsningar för utveckling, så väl fysiska som psykiska (Illeris, 2007). Människan är 
begränsad i vad kroppen och hjärnan kan utvecklas till men med hjälp av den fysiska 
och sociala omvärlden kan människan präglas och utmanas till en djupare utveckling 
än den rent biologiska (ibid.). Vi härmar det beteende som vi ser hos våra föräldrar 
och vår omgivning; vi tränas av människor närmast oss och vi skolas i kunskap och 
hantverk för att klara de föränderliga krav som samhället i dagsläget ställer på sina 
medborgare. 
 
Jean Piaget (1972) intresserade sig för barns kognitiva utveckling och menade att de 
utvecklingsstadier vi genomgår i barndomen är biologiskt betingade och pågår till ca 
15-årsåldern. Tänkandet genomgår på så sätt fasta utvecklingssprång genom barndo-
men och vi passar successivt in våra gjorda erfarenheter i de strukturer som uppstår; 
vi konstruerar således själva vår kunskap och därmed också vårt lärande. Detta sker, 
menade Piaget (2013), genom assimilering eller ackommodation, där det förstnämnda 
är en påbyggnad genom bekräftelse av det vi redan vet och därför redan har biolo-
giska strukturer för och det andra är en form av lärande som vi inte kan passa in i våra 
befintliga strukturer vilket leder oss till att ompröva våra gamla strukturer efter den 
nyuppkomna situationen. Assimilation och ackommodation är Piagets termer för in-
lärning och bägge menar han är biologiskt betingade psykologiska utvecklingsproces-
ser (ibid.). 
 
Illeris (2007) menar att utveckling är ett samlat begrepp för lärande och mognad. Ge-
nom socialisering och olika lärprocesser (sociala, organiserade och oorganiserade som 
flyter in i varandra) utvecklas människor genom livets olika faser. I Sverige skolas 
barn och ungdomar in i det organiserade lärandet som via skolan flyter in i det sociala 
lärandet. 
 
För att elever skall utvecklas med hjälp av sitt lärande krävs kunskaper och förmågor 
som tar dem vidare. Carlgren och Marton (2001) säger att: I och med detta blir frågan 
vad det är för förmågor och förhållningssätt eleverna behöver utveckla den mest cen-
trala inom skolans värld (s. 130). 
 
2.2.2 Lärande 
Om ett antal personer skulle tillfrågas om hur de tänker kring ordet lärande, skulle 
nog många associera det med skolan och dess undervisning. Illeris (2007) menar att i 
människors tankar om lärande kan fyra olika betydelser urskiljas: 
 

• Lärandet är inlärt, och den förändring som skett hos individen. 
• Lärandet kan kopplas till psykologiska processer som leder fram till att indivi-

den kan lära. 
• Lärandet är den samspelsprocess som sker i möte mellan individer vilket leder 

till att den enskilde individen kan lära. 
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• Lärandet likställs med undervisning, och individen ser inte skillnad på det den 
lärt och det den undervisats i. 

 
Illeris (2007) egen definition av begreppet lärande är: Lärande är varje process som 
hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara be-
ror på glömska, biologisk mognad eller ålder (s. 13). Hans syfte med tolkningen är att 
lägga vikten vid den förändring som sker hos organismen men i vårt fall kopplar vi 
det till förändringen som sker hos eleven efter genomförd grundskola. Med denna 
definition är inte Illeris (ibid.) sista punkt relevant för detta självständiga arbete ef-
tersom den inte ger eleven insikt om sitt eget lärande utan bara är reproducerad kun-
skap av vad skolan lärt ut. Lärande på detta sätt blir inte utvecklande för individen 
utan är snarare lärdomar vilka kan kopplas till den sk. dolda läroplanen (Broady, 
2007).  
 
Den dolda läroplanen handlar enligt Broady (2007) om krav som skoldagen ställer på 
eleverna och som inte har med deras förmåga att lära och utvecklas att göra. Dessa 
krav kan vara: att kunna arbeta enskilt, att vara uppmärksam, att kunna vänta på sin 
tur, att kunna kontrollera impulser, att undertrycka det egna till förmån för gruppen, 
att lyda och förstå lärarens instruktioner samt att kunna återupprepa det som läraren 
lärt ut. Vidare menar han att dessa krav är nödvändiga för den skolform som återfinns 
i Sverige, där en massa olika individer och deras egenskaper skall infogas i en gemen-
sam mall; den dolda läroplanens krav går hand i hand med skolans uppdrag att fostra 
och skola samhällsmedborgare (tidigare lönearbetare som gjorde vad de blev till-
sagda). Broady säger att den dolda läroplanen inte bara är av ondo men det faktum att 
den är dold gör den till en osynlig, oviktig kunskap som inte bidrar till att utveckla 
lärandet hos eleverna (ibid.). 
 
Lärande och utveckling borde hänga tätt samman, men är traditionellt uppdelade i 
separata företeelser. Den svenska skoltraditionen har resulterat i att den dolda läropla-
nen fått en alltför stor betydelse för det som görs och bedöms i skolan. Precis som 
Illeris (2007) beskriver i sin fjärde punkt ovan om människors bild av lärande, så bju-
der svensk skoltradition att lärande sker genom att eleven lär sig det avsedda genom 
ett visst deltagande i det som undervisas om i skolan. Oftast handlar denna tradition-
ella syn på lärande mer om upprepning och utantillinlärning, och inte om utvecklande 
lärande. Utvecklande lärande förändrar individen inifrån; genom sitt tänkande utveck-
las individen. Flera forskare (Säljö, Piaget och Illeris m.fl.) menar att lärande och ut-
veckling kan ske oberoende av varandra; det är möjligt att lära utan att utvecklas och 
det är möjligt att utvecklas utan att lära, men det vi ska göra i skolan är att koppla 
samman de två så att det eleverna lär sig, undervisas om, leder till att de utvecklas. 
 
Säljö, Marton, Dahlgren och Svensson (2013) delar upp den traditionella synen på 
lärande i två riktningar; den empiriska och den rationella. Den första ser lärandet som 
en fråga om hur individen går från att vara ett tomt ark till att formas av sin omgiv-
ning och fyller därmed arket med intryck och beteenden. Den andra riktningen är den 
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rationella som betonar biologi och intellekt och därmed är opåverkbart. Bägge dessa 
riktningar underskattar, enligt Säljö m.fl (2013), möjligheten att genom systematisk 
pedagogik påverka människors erfarenheter, färdigheter och kunnande. Dessa två 
riktningar tar inte hänsyn till att människan är en historisk, kulturell och kommunice-
rande varelse som inte bara tar del av världen utan även är med och formar den. Detta 
kallar Säljö för den sociokulturella evolutionen: människor har enligt Säljö m.fl. 
(2013) en utvecklingspotential vilken bestäms av de insikter och färdigheter vi ut-
vecklar i samverkan med dels världens krav på oss, dels redskapen vi har tillhands 
och dels de sociokulturella erfarenheter vi gör. Vi formas av biologiska förutsättning-
ar men vad vi lär och hur vi utvecklas bestäms inte av dessa.  
 
Perry (1970) som undersökt hur människors uppfattning av vad lärande och kunskap 
är, visar på hur individer förändras när de deltar i universitetsstudier. Perry kunde i sin 
studie identifiera tre huvudstadier i kunskapsuppfattningens utveckling hos sina inter-
vjupersoner. I det första stadiet representeras kunskap av att kunna återge det rätta 
svaret, d.v.s. ett ytinriktat tankesätt. Denna uppfattning behöll ingen utav intervjuper-
sonerna genom sina studier utan den kom successivt att utvecklas till det andra sta-
diet: att intervjupersonerna fick en uppfattning om att det finns flera olika svar och att 
samtliga kunde vara korrekta; intervjupersonerna kom att betrakta olika uppfattningar 
som berikande och lika mycket värda, även om de var olika. Intervjupersonernas kun-
skapsuppfattning utvecklades därmed från ett ytinriktat till ett djupinriktat tankesätt. I 
det tredje stadiet Perry (1970) kunde se tog intervjupersonerna också själva ta ställ-
ning i olika frågor, för ett visst synsätt eller ett visst perspektiv och gjorde det till sitt 
eget samtidigt som de var medvetna om att det fanns andra sätt att uppfatta saker på. 
Perrys undersökning visar på ett generellt plan att utbildningens behållning kan på-
verkas och förändras genom studenternas inställning till kunskap och lärande och går 
inte att förutsäga genom att endast se till kognitiva grundförutsättningar (ibid.). 
 
Dysthe (2003) menar att samspel med andra är en viktig faktor när det kommer till 
lärande och att läraren måste utmana sig själv i att försöka att balansera å ena sidan 
den individualiserade undervisningen och å andra sidan den samarbetsinriktade 
undervisningen. Denna slutsats grundar hon på tre ben: dels samhällsutvecklingen, 
dels inlärningsteori men också på sin egen erfarenhet som lärare.  
 

Lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 
samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen 
mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande 
är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid 
mening. (Dysthe, 2003, s. 31). 
 

Samspel har enligt Dysthe (2003) en handlingsaspekt, en relationell aspekt och en 
verbal aspekten. Den verbala aspekten kan kopplas till Vygotskij (1980). Att kunna 
sätta ord på vad som görs och varför det görs är resultatet av reflektion och detta gör i 
sin tur språket till ett verktyg för att förmedla kunskap: Det är genom att lyssna, läsa, 
skriva och tala som det mesta lärande sker. Från ett sociokulturellt perspektiv är 
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språk och kommunikation själva förbindelseledet mellan individuella mentala proces-
ser och sociala läroaktviteter. (Dysthe, 2003, s. 10) 
 
2.2.3 Utvecklande lärande 
Carlgren (1992) beskriver lärandet i relation till skolans kunskapsuppdrag: Eleverna 
måste tillägna sig begrepp och strukturer från olika ämnesområden på ett sätt så att 
de kan användas som intellektuella verktyg i andra sammanhang (s. 30). Carlgren 
syftade med detta på det sista av de fyra f:n, förtrogenhet, vilket vi tolkar som den 
metakognitiva förmågan. Flavell (1979) utarbetade en modell för metakognition vil-
ken innefattade fyra tätt sammanlänkade fenomen: metakognitiv förståelse, metakog-
nitiv erfarenhet, uppgifter eller mål samt strategier eller aktiviteter (vår översättning). 
Flavell (ibid.) menade att den metakognitiva förmågan är betydelsefull för en mängd 
områden såsom t.ex. läsning, muntliga framföranden, tillägnandet av språk, minnes-
funktioner, uppmärksamhet, personlighetsutveckling och utbildning. Metakognitiva 
processer kan enligt Flavell (1979) vara både medvetna och omedvetna och de kan 
hjälpa individen att skapa mening av gjorda erfarenheter; finns god metakognitiv för-
måga kan man enligt honom övervaka sitt eget lärande, planera och styra sina kogni-
tiva processer. 
 
Wagner och Sternberg (1984) särskiljer tre olika uppfattningar om vad intelligens är; 
något som mäts genom IQ, något som utvecklas genom piagetanska tankar om männi-
skans utvecklingsstadier eller en form av informationsprocessande som är utveckl-
ingsbar genom träning. De ställer sig kritiska till skolans fokus på att förhöra sig om i 
vilken mån elever kan upprepa kunskap istället för att låta eleverna träna sina intellek-
tuella förmågor för att utveckla den kunskap de fått del av. Wagner och Sternberg 
menar dock inte att de två första typerna av intelligens är ovidkommande utan de pe-
kar snarare på att den tredje typen ges för lite utrymme i skolan. Begreppet intelligens 
kan och bör enligt dem, när det kommer till utbildning, delas upp i mindre komponen-
ter vilka var och en kan tränas såväl på ett kognitivt som på ett metakognitivt plan 
(ibid.). 
 
Stanford-psykologen Dweck intresserar sig i sin forskning för hur medvetenheten om 
hur människors tänkande fungerar kan förbättra både deras studieresultat och deras 
självbild och hon presenterar mycket intressanta resultat som kan relateras till meta-
kognition. I två olika studier, en longitudinell studie och en interventionsstudie (kau-
sal studie) omfattande trettonåringar visas att hur elever hur elever ser på den egna 
kapaciteten spelar stor roll för elevernas resultat (Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 
2007). Eleverna i interventionsstudien slumpades in i två olika grupper där det i den 
ena gruppen fokuserades på att lära eleverna om studieteknik medan det i den andra 
även undervisades om hur hjärnan fungerar och om hur förmågor som kan påverka 
den egna intelligensen kan utvecklas. Resultatet visade att eleverna som undervisats i 
att utveckla förmågor för att påverka den egna intelligensen både arbetade hårdare och 
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fick bättre resultat än kontrollgruppen som bara fått undervisning i traditionell studie-
teknik. 
 
I ytterligare en studie undersöks orsakssammanhangen till hur individens sätt att se på 
intelligens spelar roll för resultatet (Mangels, Butterfield,  Lamb,  Good & Dweck, 
2006). Forskarna ställde frågan hur man kan förstå de underliggande mekanismerna 
till hur motivation och meningsfullhet påverkar uppmärksamhet och målmedvetenhet 
i en svår akademisk uppgift. De kom fram till att både den upplevda egenförmågan 
och individuella mål kopplade till denna hjälpte undersökningspersonerna att dels 
rikta uppmärksamheten, och dels förutbestämma vilken strategi de skulle använda för 
att lösa uppgiften.  
 
Mangels m.fl. (2006) visar i sin undersökning att om individen tror att intelligensen är 
förutbestämd så påverkas i stor utsträckning både motivation och måluppfyllelse, i 
själva verket mer än individens faktiska förmåga mätt i IQ. Självbilden påverkas 
också eftersom den elev som ser intelligensen som opåverkbar genom sitt synsätt blir 
offer för negativ feedback och utmanas därmed inte på samma sätt som de som ser 
intelligensen som en förmåga som de kan påverka. De som ser intelligensen som opå-
verkbar blir också mer tävlingsinriktade då de ser goda prestationer som ett tecken på 
hög intelligens; rädslan för att misslyckas växer sig större och de får svårt att välja 
strategi. De senare, som istället såg intelligens som påverkbart, tycks istället både 
återhämta sig snabbare från negativ feedback men också se svårigheter som utma-
ningar och inte som hinder; detta gjorde i sin tur att de kunde välja strategi på ett mer 
effektivt sätt (ibid.).  
 
2.2.4 Påverkansfaktorer 
Påverkansfaktorer så som sociokulturellt lärande, individen och dess behov, bedöm-
ning, mål, motivation och meningsfullhet utgör övriga relevanta beståndsdelar för ett 
utvecklande lärande. Här nedan förklaras de olika faktorerna utifrån litteratur och 
forskning. I tidigare stycke har vi presenterat Vygotskij (1999, 1980) och hans två 
teorier sociokulturellt lärande och den proximala utvecklingszonen. Hans forskning 
ligger till grund för mycket av den forskning som på senare tid genomförts och därför 
presenterar vi honom återigen för att få en tydlig koppling till nuet. 
 
Vygotskij (1999) såg människan som en individ i ständig förändring, såväl biologiskt 
som psykologiskt. Med hjälp av redskap, så som språk, minnen och känslor utvecklas 
människan inom det psykiska fältet. I mötet med andra människor har individen möj-
lighet att möta nya idéer, utbyta tankar och förändra sitt tankesätt. Detta benämns som 
det  sociokulturella lärandet och enligt Vygotskij (1980) sker lärandet först på det 
sociala planet, mellan två eller flera individer, för att sedan landa hos den enskilda 
individen som därmed utvecklas genom det den lärt. I skolan sker dessa möten stän-
digt mellan elever, lärare, föräldrar och andra samhällsmedborgare och individen be-
finner sig i ett ständigt kretslopp av lärande. 
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Barohny (2010) presenterar ett redskap som bygger på Vygotskijs teorier kring socio-
kulturellt lärande vilket kan användas av lärare för elevers lärande Barohny kallar det 
för sociokulturella undervisningsprinciper. Hon lyfter fram åtta inbördes relaterade 
principer för undervisning: förmedlande, diskursiv, responderande, samverkande, 
kontextualiserad, aktivitetsorienterad, utvecklande och integrerad. Kopplat till 
Vygotskijs sociokulturella teori kan lärare genom att använda dessa åtta principer 
skapa en större kunskap och därmed bättre utveckling hos eleverna. Författaren (ibid.) 
hänvisar själv till att det gjorts många studier inom området sociokulturellt lärande 
men att hennes arbete är tänkt som ett komplement till dessa för att se vad samman-
länkningen av flera principer kan leda till.  
 

 
 
Figur 2.2.4: Redskap för sociokulturella undervisningsprinciper enligt Barohny 
(2010, vår översättning). 
 
Differensen mellan det en individ kan själv och det den kan tillsammans med andra 
eller efter det att ha samverkat med andra kallade Vygotskij  (1980) för den proximala 
utvecklingszonen. Wass och Golding (2014) menar att den proximala utvecklings-
zonsteorin är ett verktyg som visar oss hur lärandet sker och ger oss redskap till att 
förstå lärandets komplexitet. Genom att genomföra en begreppsanalys på lärares tan-
kar om inlärande och undervisning visar Wass och Golding (ibid.) hur den proximala 
utvecklingszonen kan användas som ett redskap i de högre stadierna av skolan och 
samtidigt visa hur redskapet kan användas mer effektivt för att lära eleverna kritiskt 
tänkande. 
 
Genom sin stora forskningsöversikt lyfter Hattie och Yates (2014) fram hur lärare 
genom att aktivera eleverna och ge dem förutsättningar kan underlätta deras lärande 
och utveckling. Det som ger bäst effekt, enligt de studier de granskat, är att lära ele-
verna sätta ord på vad de kan och vad de inte kan samt att läraren är tydlig med vad 
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som skall göras och vad som förväntas av eleverna (ibid.). Lgr11 (Skolverket, 2011) 
menar att eleverna skall ges medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemen-
samma (s. 7). Att arbeta på detta vis kan leda till att eleverna utvecklar sina metakog-
nitiva förmågor och detta är ytterligare en framgångsfaktor som Hattie (2012) lyfter 
fram i sin forskningsöversikt. 
 
I kollegiet och i media uttrycker ibland lärare att deras bristande arbetsglädje ofta be-
ror på elevernas ointresse för skolan men Hatties (2012) undersökning visar istället att 
det är lärares bemötande av eleverna och lärarnas undervisning som påverkar elever-
nas skolresultat. Detta kan kopplas till Pygmalioneffekten; ett begrepp som myntades 
efter Rosenthal och Jacobsons (1968) studie på 60-talet genom vilken de visade att 
eleverna presterade bra om lärarna trodde att eleverna hade förmåga att prestera bra. 
Kontrollgruppen, som lärarna hade fått information om att den inte hade förmåga att 
prestera bra, presterade sämre. En svensk forskare som fokuserat mycket på Pygma-
lioneffekten är Jenner (2004) som menar att: Med pedagogens positiva förväntningar 
blir det inte alltid goda resultat …, men utan pedagogens positiva förväntninar blir 
det nästan aldrig goda resultat (s. 85). Positiva förväntningar är en nödvändighet i 
skolan och det är upp till lärarens professionalitet att ta ansvar för att förväntningarna 
är lika för alla. 
 
När det gäller lika för alla elever i skolan är styrdokumenten tydliga; bland annat 
säger skollagen (2010:800): 
 

I utbildningen skall hänsyn tas till barn och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att upp-
väga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig sin utbildning 
(2010:800, 1 kap., 4 §). 
 

Skolan skall alltså bemöta alla elever individuellt och skolan skall jämna ut de even-
tuella skillnader som finns i och runt eleverna och deras verklighet. Broady (2007) 
menar att samhällets satta normer och statens kvalifikationskrav på elever också på-
verkar på vilket sätt eleverna bemöts av skolan och dess personal. Hedlin uttrycker i 
sin bok om genus (2010) att vi är så vana vid att förvänta oss olika saker från flickor 
och pojkar att vi i samhället därför har svårt att reflektera över våra olika förväntning-
ar på dem. Bemötandet av flickor och pojkar skiljer sig åt redan när könsavkodning är 
gjord på BB och även när de börjar sin skolgång. 
 
Klapp Lekholm (2010) menar att barn utvecklar ett förhållningssätt till lärande bero-
ende på samhällets förväntningar på dem. Detta anser hon kan förklara varför flickor 
kommer rustade till skolan med förmågor som anpassning, sociala roller och varför de 
är mer motiverade för lärande. Klapp Lekholm (ibid.) menar att det är dessa förmågor 
och framförallt motivationen som bidrar till flickors högre betyg i skolan, och inte att 
de har bättre ämneskunskaper. Vidare uttrycker hon att motiverade elever förvisso kan 
lära mer än omotiverade och detta kan förklara kunskapsskillnader mellan exempelvis 



  
 

14 

kön och samhällsklasser men det kan också bero på att lärare betygsätter motiverade 
elever högre än omotiverade. Ett sådant orättvist bemötande och en orättvis bedöm-
ning skulle kunna, enligt Hattie och Yates (2014), missgynna läraren och dennes relat-
ion till eleverna och deras förtroende för läraren som lärare. Dessa forskare visar i sin 
sammanställning att det eleverna rankar högst hos lärare är: kompetens, trovärdighet 
och rättvisa. Sådana egenskaper hos en lärare skapar positiva relationer och motiverar 
eleverna till att lära och utvecklas (ibid.). Om läraren lyckas vara en lärare som är 
öppen, rättvis och kompetent så är det detta som påverkar eleverna samt om de ser 
relationen till läraren som god. Aspelin och Persson (2011) menar att: Det är när lä-
raren och eleven lyckas förstå varandras intentioner och delar ett gemensamt tän-
kande om uppgiften och kunskapsobjektet som ett framgångsrikt skolarbete kan ut-
vecklas (s. 51).  
 
Eleverna i skolan har relationer med varandra och med sina lärare och detta förklarar 
Aspelin och Persson (2011) som samverkan i skolan, en social process där individer 
samordnar sina kunskaper och sitt handlande och därmed hjälper varandra att utveck-
las. Detta samverkande kan genom planering och mål koordineras så att indivi-
den/individerna når sina egna målsättningar, som tex. att hoppa 1.35 m i höjdhopp 
under idrottslektionen, men även målsättningar uppsatta av andra. 
 
För att hjälpa och stötta eleverna till att nå målsättningar, ålagda eller personliga, visar 
Hattie (2012) genom att gradera påverkansfaktorer enligt ett effektsystem, att åter-
koppling från lärare till elever ger bland de största effekterna när det gäller elevers 
lärande och deras prestationer i skolan. Eleverna i de studier som Hattie (2012) grans-
kat menar att de genom återkoppling vill veta hur de ska förändra sitt arbete så att de 
kan lyckas bättre nästa gång. De vill inte ha tillbaka uppgiften med kommentarer om 
vad som skall göras om eftersom de upplever detta som negativt. Hattie (ibid.) menar 
att eleverna är framåtsträvande och vill inte stanna vid det som de enligt sig själva 
redan gjort klart. Att kunna uppfatta kopplingarna mellan vad man lyckats göra tidi-
gare och vart man är på väg nu är den enda kända vägen till att upprätthålla motivat-
ion och baseras på självförtroende och coping (Hattie & Yates, 2014, s. 267).  Syftet 
med återkoppling, eller feedback som det oftast kallas, är att ge eleverna redskap till 
att se vilka/vilket mål som de ska ge sig i kast med härnäst och visa dem vad de kan 
uppnå. Tydliga mål ger eleverna redskap till att ta sig framåt i lärandet och därmed är 
det enklare för dem att utvecklas. 
 
Detta kan kopplas till Klapp Lekholm (2010) och hennes tankar kring bedömning som 
formativ eller summativ. Hon menar att den formativa bedömningen syftar till att in-
formera och vägleda eleverna till att förbättra sitt lärande (feedback/återkoppling) 
medan den summativa bedömningen bara är ett lärarbeslut på en avslutad uppgift eller 
termin. Återkoppling, feedback och formativ bedömning kan alltså verka motive-
rande, meningsskapande och stärkande för eleverna. Summativ och godtycklig be-
dömning är ett resultat av hur läraren ställer sig till eleven som person och social 
samhällsmedborgare, samt av vad som ska bedömas. 
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Under denna rubrik, påverkansfaktorer, så är det läraren som spelar en viktig roll för  
hur elevens lärande skall se ut, och Phillips och Soltis (2010) menar att skolan måste 
tillgodose ett lärande som är till gagn för eleverna, som fångar dem och som är me-
ningsfullt för dem och deras omvärld. Vad som är meningsfullt eller intressant är gi-
vetvis individuellt och vid diskussionen kring detta är det många både inom och utan-
för skolan som fnyser och menar att eleverna inte bara kan göra det som är intressant 
(läs kul). Phillips och Soltis (ibid.) menar dock att det återigen handlar mer om skolan 
och om läraren än om den enskilde elevens intresse. Om läraren kan ge eleverna lä-
rande och framförallt utvecklande lärande så kommer eleverna förmodligen att se 
undervisningen och lärandet som meningsfullt och låta sig motiveras till att lära mer. 
Men om lärandet bara blir lösryckta episoder och läraren inte lyckas sammankoppla 
de olika kunskaperna så uteblir i större utsträckning det utvecklande lärandet och 
därmed även elevernas intresse för uppgiften/lärandet. I denna fråga är de olika fors-
karna/författarna överens; det är läraren som med sin undervisning, sin relation till 
eleverna och sin bedömning/feedback som avgör hur eleverna tar sig framåt i sitt ut-
vecklande lärande. 
 
2.3 Tidigare forskning kring lärande och utveckling 
Gredler (2011) är en forskare som fokuserat på att tolka Vygotskijs originaltexter och 
korrigerar de felaktiga fakta som förekom i de tidiga översättningarna av hans verk 
Mind of Society (Vygotskij, 1980). Bland annat förtydligar Gredler (2011) den proxi-
mala utvecklingszonsteorin och i sin studie visar hon genom bl.a. interventionsstudier 
i relation till den proximala utvecklingsteorin hur lärare genom att aktivt förbättra sin 
undervisning påverkade resultatet av elevernas lärande och utveckling. För att se om 
dessa studier håller än idag genomförde Gredler (2011) observationer i klasser med 
elever i tonåren och hon kunde se att en aktiv samverkan mellan elever-elever och 
elever-lärare utvecklade elevernas personliga kunskaper. 
 
Detta är något som både Poehner (2012) och Zuckerman (2004) lyfter fram då de kva-
litativt undersökt elevers förmåga till (själv)reflektion kring sitt eget lärande. Zucker-
man (2004) implementerar ett arbetssätt med självreflektion och undersöker därefter 
genom intervjuer med lärare och elever hur elevers utveckling kan öka om man aktivt 
låter eleverna reflektera kring det egna lärandet. Hennes resultat visar att detta arbets-
sätt på lång sikt ger bättre resultat på uppgifter som konstruerats på ett liknande sätt 
som PISA-testets (ibid.). 
 
Poehner (2012) undersöker andraspråksinlärning hos elever samt hur deras kunnande 
och utveckling kan öka med hjälp av självreflektion i relation till den proximala ut-
vecklingszonen. Syftet är att se hur elever uttrycker sitt eget lärande när uppgiften 
inom andraspråkstillägnan är klar. Analysen sker med hjälp av videointervjuer och 
visar att eleverna anser att de blivit hjälpta i sin reflektion av sitt eget lärande då de 
handletts av sina lärare. Men det framkommer även att samarbete med andra gagnar 
den egna reflektionen, och detta gör att Poehner (ibid.) ser att det finns egen självre-
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flektion, där den lärande diskuterar med sig själv kring sitt lärande, men också samar-
betssjälvreflektion där den lärande diskuterar sitt lärande med sin förmedlare. 
 
Inom svensk forskning är Boströms (2004) forskning kring elevers uppfattningar om 
sitt lärande betydelsefull för det område vi intresserar oss för, nämligen metakognit-
ion, lärande och upplevd egenförmåga. I två olika artiklar beskriver Boström (2012, 
2013) hur hon, genom att försöka återge elevers lärprocesser/ lärandet i olika nivåer, 
vill identifiera hur elevernas medvetenhet och motivation påverkar lärandet.  
 
Resultatet av Boströms (2004) avhandling visar att undervisning som baseras på det 
individuella lärandet tycks vara en effektiv väg som ökar både studenters prestation 
och deras motivation eftersom det gynnar både elevernas metakognitiva förmåga och 
deras val av relevanta lärstrategier. Medvetenheten om de gjorda framstegen gav dess-
sutom studenterna ökade insikter om deras egen potential.  
 
Boström och Kroksmark (2005) visar genom en modell, the teaching–learning–
paradigm-modell (figur 2.2), hur de ser på relationen mellan undervisning, lärstilar, 
lärstrategier, metakognition och metalärande (livslångt lärande). Grunden är teaching, 
alltså lärarens undervisning och detta oavsett pedagogik. Läraren kan antingen utgå 
ifrån elevernas individuella lärstilar, vilket Boströms avhandling (2004) visar är det 
mest effektiva, eller använda traditionella undervisningsmetoder. Oavsett undervis-
ningsmetod menar Boström och Kroksmark (2005) att metakognition är när lärstrate-
gierna (dvs. alla metoder som främjar lärande) internaliseras i eleven och blivit till 
individuella kognitiva förmågor. Dessa ger i sin tur eleverna möjligheter till att reflek-
tera metakognitivt. Paradigmskiftet är skolvärldens skiftade fokus, från elevernas stu-
dieteknik till deras metakognitiva förmågor.  Metakognition är i sin tur en förutsätt-
ning för att kunna nå den översta nivån, meta-learning (metalärande), medvetenhet 
om lärande, vilket i sig borde främja det livslånga lärandet (ibid.).   
 

 
 
Figur 2.3: Boströms och Kroksmarks (2005) teaching–learning–paradigm-modell 
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Boström och Kroksmark (2005) menar att det är först när studenterna når den meta-
kognitiva nivån som de kan identifiera och definiera sitt lärande och sina individuella 
lärstrategier, och således först då kan: 
 

• ställa individualiserade krav på sina lärare, sin skola och sin utbildning, 
• reflektera över och förstå sitt eget lärande 
• bättre förstå skolsystemet (kunskapskraven etc.) vilket i sin tur underlättar för 

att dem att delta på ett mer aktivt och för dem energibesparande sätt. 
 
Sammanfattningsvis menar Boström och hennes forskarkollegor (Boström & Kroks-
mark, 2005, Boström & Lassen, 2006) att, för att säkerställa att lärandet verkligen blir 
livslångt och att man även når de elever och blivande samhällsmedborgare som inte 
fullföljer hela sin skolgång utan avslutar med ofullständiga betyg, är det viktigt att 
lärarna undervisar i strategier som eleverna kan använda i livet utanför skolan. Ef-
tersom olika människor lär sig på olika sätt måste lärarna därför individualisera sin 
undervisning så att den matchar elevens lärstil på ett så optimalt sätt som möjligt. 
 

3 Analysredskap 
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna och den litteraturgenomgång som gjorts i detta 
självständiga arbetes bakgrundskapitel, kommer vi under denna rubrik, via en egen 
modell, presentera de faktorer som tillsammans tycks främja det utvecklande lärandet. 
Vi utgår främst från Vygotskij (1980, 1999) och hans tankar kring sociokulturellt lä-
rande och elevens proximala utvecklingszon, men även forskare som Leontév (1981), 
Cole (1986), Carlgren (1992) och Flavell (2002) har gett riktlinjer för vad som främjar 
det utvecklande lärandet. Under det senaste seklet har dessa och andra forskare visat 
på hur dessa faktorer genom samverkan maximerat det för individen utvecklande lä-
randet. Dessa samverkansfaktorer har vi satt samman till en modell, som gestaltar ett 
flödesschema av samverkansfaktorer för utvecklande lärande (figur 3).  

 
 
Figur 3: Modell över samverkansfaktorer för utvecklande lärande (vår egen). 
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I modellen (figur 3) ser vi att ramverket utgörs av de sociokulturella aspekterna, så 
som lärare och  kamrater, samt skolans uppdrag: lärande och utveckling. Dessa ligger 
utanför individen, men påverkar ändå denne och dennes möjligheter till utvecklande 
lärande. På individnivå påverkas elevens utvecklande lärande av trevägsschemat, dvs. 
tydliga mål, meningsfullhet för uppgiften och elevens egen motivation. När dessa 
yttre och inre faktorer samverkar kan det leda till att eleverna utifrån sin proximala 
utvecklingszon utvecklas. Denna modell för samverkansfaktorer kommer vi att an-
vända som vårt analysredskap för de uppfattningar som eleverna vi intervjuat har 
kring sitt utvecklande lärande. 
 

4 Syfte och problemformulering 
4.1 Syfte 
Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv vill vi undersöka hur elever, i slutet av den 
obligatoriska skolgången, uppfattar det egna utvecklande lärandet. Undersökningen 
syftar till att se hur olika elever uppfattar sitt utvecklande lärande i relation till den 
sociokulturella miljön i skolan, och till mål, meningsfullhet och motivation för upp-
gifter och kunskapskrav. Syftet är också att se om elevers uppfattningar skiljer sig åt i 
relation till deras individuella behov för lärande, samt att se om det finns samband 
mellan olika elevers uppfattning av sitt eget lärande och deras individuella meritvärde. 
 
4.2 Frågeställningar 
För att kunna bryta ner forskningsfrågan, och konkretisera den använder vi oss av 
följande frågeställningar: 
 

• Hur uppfattar eleverna att relationen till pedagogerna och den sociokulturella 
miljön bidrar till att utveckla deras lärande? 

• På vilket sätt uppfattar eleverna att de kan påverka sitt eget lärande så att det 
leder till utveckling? 

• På vilket sätt framkommer begreppen mål, meningsfullhet och motivation i 
elevernas beskrivning av sitt utvecklande lärande? 

• Hur uppfattar eleverna relationen mellan sitt meritvärde och sitt kunnande? 
 

5 Metodologiska överväganden 
Ahrne och Svensson (2011) menar att när metod anges, så talar forskaren om hur hen 
kommer att gå till väga för att lösa ett problem. Bryman (2013) menar att upplägget 
för undersökningen utgör själva ramen för undersökningen.  

Under denna rubrik kommer vetenskapsteoretiska utgångspunkter för arbetet diskute-
ras. En presentation av arbetets ansats, metod och kritik mot dessa kommer att presen-
teras tillsammans med en redogörelse för hur arbetet anpassats efter de etiska råd som 
Vetenskapsrådet (2011) tagit fram för forskning som bedrivs i Sverige. Undersök-
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ningens genomförande kommer att läggas fram, så att den som läser arbetet skall för-
stå hur arbetet med undersökningen framskridit, hur vi bearbetat materialet samt han-
terat det efter rådande kvalitetskriterier. 
 
5.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Vår metod är kvalitativ och Larsson (2009) beskriver denna metod som något som 
karakteriserar eller gestaltar det som söks i forskningsfrågan. Han visar på ordets ur-
sprung, från latinets qualitas som betyder beskaffenhet, och menar: Kvalitativ metod 
är således systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffen-
heten hos något (Larsson, 2009, s. 164). Larsson (1986) menar att det inom det kvali-
tativa forskningsfältet skiljs på hur något är (fakta), första ordningens perspektiv, och 
på hur något uppfattas (hur något ter sig), andra ordningens perspektiv. Syftet är inte 
att bevisa någots riktighet, utan syftet är att tolka det som studeras och hur det gestal-
tas (ibid.). 
 
Inom de kvalitativa forskningsansatserna är hermeneutiken den största genren, och 
dess inriktning är att tolka, förstå och förmedla (Westlund, 2009). Inom det herme-
neutiska forskningsfältet finns det många olika riktningar, så som existentiellt riktad 
hermeneutik, misstankens hermeneutik och den allmänna tolkningsläran. Inom den 
sista återfinns bland annat fenomenologi och fenomenografi. 
 
De fenomena ansatserna delar forskningsobjekt, då de båda vill hitta enskilda männi-
skors erfarande av fenomen men skiljer sig åt då det gäller syftet med forskningen 
(Marton & Booth 2000). Fenomenologi syftar till att förstå ett fenomen utifrån en-
skilda människors upplevelse av sin egen relevanta verklighet kring fenomenet (Kvale 
& Brinkman, 2014). Fenomenografi är en ansats som syftar till att få fram och analy-
sera människor tankar och deras uppfattningar kring ett fenomen (Dahlgren & Johans-
son, 2009). Larsson (1986) menar att det signifikanta för den fenomenografiska ansat-
sen är: distinktionen mellan hur något är och hur något uppfattas vara (s. 12). I vårt 
arbete ser vi att en fenomenografisk ansats ger oss verktyg till att analysera elevernas 
uppfattning av sitt eget utvecklande lärande. 

5.1.1 Fenomenografi 
Ference Marton har utvecklat den fenomenografiska ansatsen vid Göteborgs universi-
tet, och den har en stark koppling till pedagogisk forskning då den vid sin uppkomst 
syftade till att analysera lärandets utfall (Marton & Booth, 2000). Ansatsen tillkom 
efter Martons disputation om universitetsstudenters lärande, och detta gjordes med 
hjälp av en text som studenterna fick läsa och redovisa (Kroksmark, 2011). När Mar-
ton och hans kollegor skulle analysera resultatet såg de att det som fick variationen i 
svaren att skifta var just den enskilde studenten och dess tolkning av texten. Marton 
insåg då att intelligens och hemförhållanden, som generellt var rätt så lika för alla 
studenterna, inte hade så stor betydelse för variationen utan det var den enskilde stu-
dentens uppfattning av textens innehåll som präglade svaret. Den logiska följden av 
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denna upptäckt blev att Marton utvecklade följande frågeställning (Kroksmark, 2011, 
s. 591):  
 

• Vad innebär det att vissa människor är bättre på att lära sig än andra? 
• Varför är vissa människor bättre på att lära sig än andra? 

 
Frågorna ovan kan besvaras med att olika människor uppfattar världen på olika sätt, 
och för att se dessa skillnader utvecklade Marton den fenomenografiska ansatsen 
(Kroksmark, 2011). Han beskriver sin ansats på följande vis: Fenomenografi är helt 
enkelt att försöka fånga kritiska skillnader i hur vi erfar världen och hur vi lär oss att 
erfara världen. Varken mer eller mindre. (i Kroksmark, 2011, s. 587). Marton och 
Booth (2000) använder begreppet erfar, som inom den fenomenografiska ansatsen 
står för individens uppfattning kring ett fenomen eller område.  
 
Dahlgren och Johansson (2009) beskriver begreppet uppfattning på följande vis: en 
uppfattning är således ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något. (s.122). 
Uppfattningar är enligt dem ett kvalitativt sätt att urskilja ett fenomen i världen och 
hos människor. Marton och Booth (2000) lyfter fram hur syftet med en fenomenogra-
fisk forskning är att se hur människor på ett kvalitativt och medvetet sätt kan urskilja 
och erfara fenomen. Ansatsen gör ingen skillnad mellan oreflekterat eller systematise-
rat kunnande då ansatsens syfte är att fånga den enskildes erfarande och avspegla 
dennes del av fenomenet i analysen. 
 
Kvalitativ forskningsansats har som tidigare nämnts både fokus på hur något är och 
hur det uppfattas vara men inom fenomenografin sker forskningen bara inom hur nå-
got uppfattas vara, och forskarens fokus läggs på innebörder och på hur olika saker 
erfars av människor (Larsson, 1986). Ett fenomenografiskt arbete säger inte hur något 
är, utan hur saker framstår och det omfamnar väl det vi söker; vi har ett specialpeda-
gogiskt fokus för hur elever i år 9 uppfattar sitt eget lärande oavsett individuella be-
hov, för att kunna kontrastera det till hur eleverna efter fullgjord grundskola lärt sig 
uppfatta sitt eget lärande vilket bedöms genom deras meritvärde. 
 
Det är viktigt att forskaren lägger in i sin analys av människors uppfattning, att den 
tilltalade besvarar frågan utifrån hur personen uppfattar den och inte nödvändigtvis så 
som forskaren tänkt sig svaret på frågeställningen (Larsson, 1986). Vid en fenomeno-
grafisk forskning är det först när frågan är ställd som enskilda människors uppfattning 
av ett fenomen kan analyseras.  I analysen söker forskaren likheter och skillnader mel-
lan människors uppfattningar och det är genom dessa jämförelser som uppfattningar 
kring ett visst fenomen kan urskiljas och analyseras (ibid.). 

5.2 Forskningsetik 
Alderson och Morrow (2011) menar att all forskning som sker måste vara befogad, 
och forskaren måste noga och i förväg värdera förtjänster och fallgropar som forsk-
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ningen kan föra med sig. Förtjänsten med vår forskningsuppgift är att för pedagogisk 
personal, skolledare samt samhällsfunktioner, så som barn-, ungdoms- och utbild-
ningsnämnder/förvaltningar, synliggöra elevernas uppfattningar av hur de lär för att 
utvecklas, och hur de ser på kopplingen mellan träningsarena som skolan erbjuder och 
den bedömning som sker i form av betyg. Fallgropen är den eventuella skada vår 
undersökning kan åsamka individen genom att beröra områden som möjligen kan vara 
känsliga för den enskilde. 
 
Vi har i vår undersökning följt de krav som ingår under indvidskyddskraven för god 
forskningssed som Vetenskapsrådet (2011) satt upp gällande forskning i Sverige. 
Dessa är: 
 

• informationskravet,  
• samtyckeskravet,  
• konfidentialitetskravet, 
• nyttjandekravet.  

 
På grund av eventuella anonymitetskrav ifrån intervjupersonerna valde vi enskilda 
intervjuer framför fokusgrupp då vi trodde att elever kunde känna sig obekväma i  att 
inte vara anonyma i en fokusgrupp, och detta kunde i sin tur påverka äktheten i deras 
svar. I sammanställningen av vår undersöknings dokument har vi följt Linnéuniversi-
tetets (FHSAB, 2012) etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå inom pedagogik. 
 
Missivbrevet (bilaga 1), som lämnades ut till rektorer och elever/föräldrar för att hitta 
intervjupersoner, ger information om hur undersökningen kommer att gå till och hur 
den tar hänsyn till Vetenskapsrådets olika krav för en etiskt korrekt genomförd studie. 
Missivbrevet är en ren konkretisering av informationskravet men syftar också till att 
hitta intervjupersoner som samtycker till att delta i undersökningen och att deras del-
tagande kommer att spelas in (samtyckeskravet). I texten informeras de också om hur 
resultatet kommer att användas (nyttjandekravet) och hur deras integritet kommer att 
skyddas i transkriberingen av intervjuerna och i redovisningen av resultat och analys 
(konfidentialitetskravet).  
 
Vid intervjutillfället påmindes intervjupersonerna som samtyckt till att delta om att 
deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 
De informerades också om hur undersökningen förhåller sig till konfidentialitetskra-
vet. Därefter tillfrågades de återigen om tillåtelse att spela in intervjun, och efter ge-
nomförd intervju fick intervjupersonerna möjlighet att berätta ifall de ville tillägga 
något eller om det fanns något som var oklart eller kändes obekvämt. Då ingen av 
intervjupersonerna hade något att anmärka på eller tillföra anser vi att vår strävan ef-
ter att uppfylla kraven på god forskningsetik under insamlandet av data är i möjligaste 
mån genomförd. Vår intention som forskare är att förhålla oss etiskt till de krav som 
finns för forskning och detta har genomsyrat arbetet och och vårt förhållningssätt. 
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5.3 Intervju 
Eftersom vi ville undersöka hur elever uppfattar något, kunde vi hitta våra svar ge-
nom två olika metoder. Antigen i en sammansatt fokusgrupp, vilken är en metod 
lämplig för att undersöka människors erfarenheter, motiv, argument och värderingar 
(Wibecke, 2011, s. 13) i gruppform, eller via kvalitativ intervju, som försöker förstå 
världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfaren-
heter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Av främst anonymitetskravet gentemot in-
tervjupersonerna valde vi i denna undersökningen att använda enskilda intervjuer. 
 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 
dem (Kvale & Brinkman, 2014, s. 15). Genom intervjun söker forskaren tillträde till 
intervjupersonens livsvärld, i vårt fall elevernas uppfattning av utvecklande lärande. I 
intervjun bör öppna frågor ställas, och frågorna bör inledas med: Vad? Hur? (ibid.). 
Trost (1997) anser dock att frågan varför inte hör hemma i en kvalitativ studie då den 
dels kan uppfattas ifrågasättande till det intervjupersonen säger och dels kan tvinga 
intervjupersonen att ange ett orsaksförhållande till det den säger/uppfattar. Bättre är 
det då att som intervjuare försöka fylla ut svaret med svar som: Berätta vidare, Hur 
menar du? Vad betyder det? Dock är det viktigt att den som intervjuar inte direkt vid 
en paus fyller på med frågor, utan beaktar tystnaden i sin analys och väntar på svaret 
som komma skall (Stensmo, 2002): Den ideala intervjusituationen innebär att inter-
vjuaren ställer korta frågor och den intervjuade ger långa svar (s. 121). 
 
Folye (2012) har konstruerat en modell för vilken roll intervjupersonen får beroende 
på intervjuns uppbyggnad. Hon menar att intervjupersonen kan konstrueras att bli: 
 

• reporter, det finns en sanning som ska fram genom intervjun och forskaren 
skall undersöka sanningshalten i det som intervjupersonen rapporterat om 

• lärare, respondenten uppmanas genom intervjun att undersöka och ta upp 
frågor som denne finner viktiga för intervjuns område och frågeställningar 

• medlem/informant, intervjupersonerna väljs efter specifika kunskaper och i 
intervjun beskrivs fakta eller samhälleliga mål mer än egna erfarenheter och 
uppfattningar/upplevelser. 

 
Inom den fenomenografiska ansatsen lämpar sig intervjuer, då syftet är att ta reda på 
hur människor uppfattar saker eller fenomen (Larsson, 1986) och då denna ansats 
antas för forskning och intervju får intervjupersonen oftast rollen som reporter och det 
är dennes sanning, dvs. erfarande om fenomen, som senare ska analyseras (Kvale & 
Brinkman, 2009). I vår undersökning är eleverna reportrar som rapporterar sin egen 
personliga sanning om utvecklande lärande. 

5.3.1 Urval 
Trost (1997) hävdar att det är viktigt att forskaren vet vad urvalet av intervjupersoner 
skall stå för. Om resultatet skall kunna statistiskt säkerställas är det viktigt att urvalet 
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är representativt för populationen, och att populationens variationer också återfinns i 
urvalet. Detta gäller dock inte i lika hög grad vid kvalitativa studier som vid kvantita-
tiva. Vid kvalitativa studier kan ett sådant populationsurval ge allt för många homo-
gena intervjupersoner och resultatet blir intetsägande. Kvalitativa studier syftar till att 
få så stor variation som möjligt och urvalet skall vara heterogent inom givna normer 
för forskningsområdet (ibid.). Detta är även grunden för vårt urval av intervjuperso-
ner, vilket var att finna så många olika uppfattningar av det egna lärandet och den 
personliga utvecklingen som möjligt, kopplat till deras meritvärde inom elevgruppen 
som avslutade sin grundskola Vt-15. 
 
Då vi genomförde vår undersökning så blev urvalet ett bekvämlighetsurval (Trost, 
1997). Tidspress blev för oss den avgörande faktorn; arbetet med intervjuerna skulle 
vara klart innan sommaruppehållet då arbetets syfte är beroende av att det är elever i 
slutet av sin grundskoleutbildning som ventilerar sin uppfattning om lärande och ut-
veckling. Detta då skolans arbete med att lära elever för livet är klart och den obliga-
toriska skolgången för eleverna tar slut. Vi valde åtta elever i närområdet, men vi var 
noggranna med att inte välja elever som vi undervisat, för att undvika att hamna i en 
situation där eleverna säger det som de tror att deras lärare vill höra. Vårt bekvämlig-
hetsurval blev en jämn fördelning mellan könen; tre av eleverna bor i en storstad och 
fem av dem i en småstad. Urvalet på skolorna skedde i samråd med studie- och yrkes-
vägledare för att få en spridning i elevernas meritvärde från betygen Ht-14. 
 
Dahlgren och Johansson (2009) använder begreppet utfallsrum för de olika uppfatt-
ningar som människor kan ha kring ett fenomen. Genom vår undersökning har vi be-
stämt att intervjupersonerna skall ha samma ålder och därmed har vi ingen variation i 
urvalet gällande detta. Dock är urvalet av intervjupersoner representativt för storstad 
och småstad, pojkar och flickor, höga och låga meritvärden, och därmed ökar vi vår 
undersöknings utfallsrum.  
 
5.3.2 Pilotprojekt 
För att få en intervjuguide som kan svara på problemområdet och syftet så genomför-
de vi två provintervjuer med utvalda elever för ändamålet. De fick besvara frågeställ-
ningarna i intervjuguiden (bilaga 2) genom en sk. pilotstudie, där vi prövade om in-
tervjuguiden gav oss den data vi behövde för att kunna analysera vårt problemområde 
(Bryman, 2011). 
 
Vi träffade två elever i årskurs 9, som sedan tidigare fått förfrågan om att delta som 
intervjupersoner i vår pilotintervju. De fick även tillsammans med skolans rektorer ta 
del av undersökningens missivbrev (bilaga 1). Eleverna valde att delta och de god-
kände att intervjun spelades in på en iPhone. Under den första intervjun så märkte vi 
att frågorna i intervjuguiden inte följde en logisk ordning och det blev svårt för re-
spondenten att förstå vissa frågor då de kom ur sitt sammanhang. Inför den andra in-
tervjun ändrade vi frågeföljden i intervjuguiden, och för oss blev det tydligt att den 
senare respondenten bättre förstod frågorna och dess syfte. Under den första intervjun 
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kom vi på oss själva med att sammanfatta och förtydliga vissa av frågorna, men även 
bilden på Oppfinnar-Jocke (figur 5.3.2), som ska gestalta när lärandet faller på plats, 
och eleverna befinner sig i sin egen proximala utvecklingszon. Detta diskuterade vi 
inför den andra intervjun och efter att ha ändrat frågornas ordning blev utfallet av ele-
vens upplevelse tydligare under denna intervju. 
 

 
 
Figur 5.3.2: Bilden på Oppfinnar-Jocke som gestaltar utvecklande lärande (bild till 
intervjuguide, bilaga 2) 
 
Pilotundersökningen gav oss riktlinjer för hur vi skulle lägga upp resterande intervjuer 
men visade även att intervjupersonerna gav intressanta och analyserbara svar för vårt 
syfte. Trost (1997) beskriver hur forskningen av tradition inte använder sig av de re-
sultat som en pilotstudie ger men han ifrågasätter denna tradition då han ställer den 
retoriska frågan: Varför skulle man kasta bort material som uppenbarligen finns in-
samlade och där man besvärat människor med en intervju? (Trost, 1997, s. 110). 
Detta har vi tagit fasta på då vi anser att intervjupersonernas svar i pilotundersökning-
en gav oss relevanta svar. 
 
5.3.3 Genomförande av huvudstudien 
Ovan beskrivs hur vi tagit beslutet att låta pilotintervjuerna ingå i undersökningen. 
Därefter valde vi ut ytterligare sex intervjupersoner för vår undersökning så att de 
sammantaget blev åtta stycken. Under avsnittet urval har vi visat hur intervjuperso-
nerna valdes, dels av bekvämlighetsskäl men också med tanke på att få en spridning 
mellan kön, meritvärde och storstad kontra småstad.  
 
Grundtanken var att vi skulle genomföra intervjuerna tillsammans, men livet kom 
emellan, och vi genomförde därför på egen hand tre var. Missivbrevet (bilaga 1) 
skickades via mail till tre och delades ut personligen till tre. Alla som tog del av 
missivbrevet valde att delta i undersökningen, och tid för intervju avtalades. Tre inter-
vjuer skedde i hemmiljö och tre i skolmiljö, och alla intervjuer spelades in via en 
iPhone. Varje intervju tog ca. 20 minuter och efter genomförda intervjuer frågade vi 
om det kändes bra för intervjupersonerna, samt om de hade några funderingar eller 
något att tillföra. 
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5.3.4 Bearbetning av data 
Efter genomförda intervjuer påbörjades arbetet med att transkribera dem. Larsson 
(1986) rekommenderar att intervjuerna skrivs ut för att analysen av materialet skall bli 
noggrann och adekvat. Vi har valt att transkribera hela intervjuerna då vi i vårt själv-
ständiga arbete söker variationer i elevernas uppfattning om sitt utvecklande lärande 
och intervjuerna är därmed viktiga i sina helheter.  
 
Då transkriberingen genomfördes använde vi applikationen Dragon Dictation (DD), 
och medan vi lyssnade på intervjuerna talade vi in intervjusvaren på DD. När detta 
var klart överförde vi texten från DD till ett Word-dokument, och sedan redigerade vi 
intervjuerna samtidigt som vi lyssnade på dem igen. Texterna har transkriberats ifrån 
talspråk till skriftspråk i så överensstämmande mån som möjligt, utan att påverka in-
nehållet. I vår transkribering har vi inte tagit hänsyn till pauser, utfyllnadsord och 
andra för oss ovidkommande ljud; detta då vi genom vår fenomenografiska ansats 
fokuserar på erfaranden kring forskningsområdet och inte på nyanser i elevernas 
språkbruk.  
 
För att kunna tydliggöra och senare analysera intervjusvaren använde vi vår modell 
för samverkansfaktorer (figur 3, s. 17). Utifrån den bröt vi ner ner de enskilda fak-
torerna i relation till intervjuguiden (bilaga 2) till ett analysschema (figur 5.3.4, s. 26). 
Vi tänkte oss att modellen inifrån och ut gestaltas av följande huvudgrupper:  
 

• Individen 
• Trevägsschemat 
• Det sociokulturella lärandet 
• Metakognition 

 
Inom varje huvudgrupp försökte vi kategorisera de olika frågeställningarna i relation 
till modellen och teorierna bakom den. I analysschemat la vi även till övriga påver-
kansfaktorer och där tänkte vi att elevernas egna uppfattningar av vad som påverkar 
deras utvecklande lärande redovisas. I analysschemat avidentifierade vi intervjuper-
sonerna genom att ge dem fingerade namn. Dock valde vi att behålla könsstereotypa 
namn för att i analysen kunna se om det fanns skillnader i flickors och pojkars erfa-
rande kring sitt eget utvecklande lärande.  
 
Analysschemat användes för att synliggöra våra tolkningar av de olika intervjuperso-
nernas erfarande inom forskningsområdets olika huvudgrupper och undergrupper. 
Varje huvudgrupp har en färg kopplad till sig i schemat, och vi lät den färgen spegla 
om svaret på frågan tillhörde en annan huvudgrupp. Låt oss tydliggöra med ett exem-
pel, om frågan var: Beskriv hur du kan motiveras till lärande? Om eleven då svarat 
utifrån en annan huvudgrupp än den vi tänkt oss, dvs. trevägsschemat, så lät vi hu-
vudgruppens färg följa med svaret. Svarade eleven t.ex. att det måste vara intressant 
och användbart för hen för att hen ska lära sig, så gulmarkerade vi svaret eftersom det 
tillhör huvudgruppen individen. Svarade eleven däremot att den motiveras av betyg, 
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så blev svaret bara grönt, som är färgen för trevägsschemat. Detta gjorde vi för att 
kunna se variationer i det eleverna erfarit, men också för att kunna se om och i så fall 
på vilket sätt eleverna förhåller sig till sitt utvecklande lärande. 
 

 
 
Figur 5.3.4: Analysschema utifrån samverkansmodellen (figur 3) 
 
5.4 Tillförlitlighet och äkthet 
För att besvara vår problemformulering måste vi vara säkra på att vi undersöker det vi 
avser att undersöka och att det sätt vi gör det på ger oss möjlighet att få veta vad vi 
vill (Patel & Davidsson, 2011). Begrepp som oftast används för att säkerställa forsk-
ningsresultat är reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om mätsäkerhet eller 
mätningens giltighet (Bryman, 2011). Validitet handlar om träffsäkerheten i mätme-
toden och används för att kontrollera om den indikator, det mätsätt, som utformats 
verkligen mäter det avsedda (ibid.).  
 
Det är enligt Bryman (2011) diskutabelt om huruvida det är relevant att försöka återge 
en kvalitativt inriktad forsknings reliabilitet och validitet, som forskningstraditionen 
bjuder. Han visar på hur olika forskare har tagit sig an detta på olika sätt. Trots det 
utgår samtliga ifrån att det finns flera olika bilder av den sociala verkligheten och att 
det i kvalitativ forskning principiellt inte går att komma fram till en enda sanning eller 
rätt svar. Bryman (ibid.) visar på ett alternativt sätt att bedöma en undersöknings reli-
abilitet och validitet, genom att omsätta termerna reliabilitet och validitet till mer tyd-
liggörande begrepp, som tillförlitlighet och äkthet. Inom tillförlitlighetsbedömningen 
återfinns fyra delkriterier:  
 

• trovärdighet dvs. att forskarlaget gemensamt kommer överens om hur tolk-
ningen av resultatet skall genomföras. 
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• överförbarhet alltså i vilken mån en studie kan upprepas med samma resultat. 
• pålitlighet som är jämförbart med validitet, med andra ord undersökningens 

mätsäkerhet. 
• en möjlighet att styrka och konfirmera, motsvarar undersökningens objektivi-

tet. 

Det finns inom äkthetsbegreppet fem delkriterier enligt Bryman (2011): 
  

• rättvis bild, dvs. ger undersökningen en rättvisande bild av deltagarnas åsikter 
och uppfattningar?  

• ontologisk autenticitet, dvs. blir deltagarnas förståelse av sin sociala situation 
och miljö bättre av undersökningen? 

•  pedagogisk autenticitet, får deltagarna, genom undersökningen, en bättre bild 
av hur omgivningen upplever saker och ting? 

• katalytisk autenticitet, har undersökningen bidragit till att deltagarna kan för-
ändra sin situation, taktisk autenticitet, har undersökningen underlättat för del-
tagarnas möjligheter att vidta de åtgärder som krävs? 

5.5 Metodkritik 
Tidigare har vi redogjort för delar av de etiska regler (Vetenskapsrådet, 2011) som 
gäller för vetenskapliga arbeten som genomförs i Sverige. Vi har också diskuterat de 
kvalitetsbegrepp som Bryman (2011) lyfter fram som väsentliga för att det vetenskap-
liga skall hålla en så hög kvalité av vetenskaplighet som möjligt. Detta har vi försökt 
förhålla oss till i vårt arbete men trots det kan arbetet uppvisa brister främst pga. av 
vår egen bristande förmåga till att anta forskarrollen. Genom det arbete som vi, som 
forskare, utfört inför detta självständiga arbete ser vi att vi brister på många områden 
och inom de val som vi gjort för vårt arbete. Genom processen ser vi att vi är mer 
lärare än forskare, och vårt lärar-jag lyser igenom i kontakten med elever och teorier. 
Här nedan kommer vi framföra kritik mot vår undersökning, dess ansats, metod och 
mot oss själva. 
 
Säljö (2014) menar att det finns institutionaliserat lärande och att sättet på vilket lä-
randet organiseras i institutionella miljöer blir metaforer för lärande. Det som görs i 
skolan är lärande av saker, alltså oavsett om individen egentligen uppfattar att den gör 
det. Frågan om vad som ska läras i skolan och när man lär sig kan alltså i vår under-
sökning ge oss det institutionaliserade svaret, oavsett vad eleven faktiskt lärt sig upp-
fatta. Risken finns alltså att eleven på förhand vet vad hen förväntas svara: Men för att 
förstå lärande kan man inte koppla loss vare sig individer eller kollektiv från den om-
givande världen, dess teknik eller dess sociala praktiker (Säljö, 2014, s. 21-22). 
 
Larsson (2009) anser att en kvalitativ studie ställer höga krav på forskaren. Dels då 
det gäller att hantera empirin men framförallt i tolkningen av den. Forskaren måste på 
ett tydligt sätt presentera sin empiri samtidigt som den på ett kvalitativt vis redogörs 
för, så att förståelsen av den blir just kvalitativ. Inom det pedagogiska forskningsfältet 
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finns det en tradition att genomföra kvalitativa studier. Detta är logiskt utifrån att pe-
dagogisk forskning även innefattar att undersöka mellanmänskliga beteenden och 
skeenden (Starrin, 2009), men risken är att valet av metod sker via slentrian, tradition 
eller socialt tryck (Trost, 1997, s. 7). Vi ser en fara i detta genom att vi specialpeda-
gogikstudenter är alltför oerfarna och bundna till vårt yrke för att på ett professionellt 
vetenskapligt sätt vara rustade för att hantera empiri och analys på ett tillräckligt ade-
kvat och korrekt sätt. 
 
Inom fenomenografisk ansats och valet av intervju som metod, är det viktigt att bet-
änka att det som ska tolkas är intervjupersonernas uppfattning av saker. Detta innefat-
tar också att forskaren måste tolka hur intervjupersonen tolkat frågan och om svaret 
kan kopplas till forskarens syfte med frågan eller inte (Larsson, 1986). Forskare inom 
det fenomenografiska fältet måste beakta att det aldrig kan säkerställas att alla upp-
fattningar kring ett fenomen representeras i undersökningens utfallsrum (Dahlgren & 
Johansson, 2009). 
 
Eliasson (2009) rekommenderar att forskare bör använda metoder som observation, 
ostrukturerad intervju och gruppsamtal då ett nytt kvalitativt forskningsområde påbör-
jas. Detta för att undvika att begränsa svarsfrekvensen och ge respondenterna frågor 
som redan är färgade av forskningsområdets teori och litteratur. Vidare menar hon att 
det är svårt att skilja kvantitativa och kvalitativa metoder åt, då de ofta går in i 
varandra och all mänsklig kommunikation har inslag av både kvantitet och kvalitet. 
För att kunna synliggöra det hittills osynliggjorda i en forskningsfråga är forskaren 
hjälpt av att inta ett brett perspektiv på inom metoden (ibid.). Med detta i åtanke 
skulle en intervju med intervjuguide kunna vara ett hinder för att se det osynliggjorda 
när det gäller elevernas upplevelse av sitt eget utvecklande lärande och med andra 
eller flera metoder skulle utfallet kunna bli ett annat. Dock menar Eliasson (2009) att 
en reflektion kring metodens för- och nackdelar är det som leder forskningsarbetet 
framåt och metoden är bara ett av momenten i ett sådant arbete. 
 
Det faktum att vårt urval av intervjupersoner utgörs av ett sk. bekvämlighetsurval, dvs 
personer som för tillfället fanns tillgängliga för oss och som accepterade att medverka 
i en intervju och detta kan färga vårt resultat. Under intervjun försökte vi att tänka på 
att inta intervjupersonens plats och se frågeområdet med dennes ögon. Marton och 
Booth (2000) menar att en fenomenografisk forskare skall backa från egna erfarenhet-
er men trots detta fann vi det svårt att inte bli en aktiv samtalspartner och därmed en 
medskapare till samtalet och till vad eleverna berättade för oss. Kvale och Brinkman 
(2014) säger att: I intervjuandet förstärks betydelsen av forskarens integritet eftersom 
det framförallt är genom henne själv som kunskapen erhålls (s. 111).  
 
Vid intervjun gav vi alla elever vår definition av vad som är utvecklande lärande och 
detta kan ha påverkat hur eleverna ser på lärande och det utvecklande lärandet. Dock 
ser vi att de själva satt egna ord på sin uppfattning, och resultatet blir därmed analys-
erbart. Då vi i vår dagliga profession är lärare, så befinner vi oss per definition i en 
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maktposition gentemot intervjupersonerna, dvs. eleverna. Detta kan till stor del på-
verka svarskvaliteten, och därmed efterföljande analys. Att vi dessutom är medvetna 
om den här maktbalansen påverkar förmodligen i sin tur vårt beteende och vårt sätt att 
förhålla oss till hela intervjusituationen (Trost, 1997).  
 

6 Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer resultatet från intervjuerna presenteras. Utifrån analys-
schemat (figur 5.3.4, s. 26) har resultatet delats in huvudgrupper och undergrupper 
och presenteras utifrån relevanta svar för undersökningens syfte och frågeställningar. 
Inom fenomenografi är det brukligt att redovisa resultat med hjälp av citat (Larsson, 
1986), och det har vi tagit fasta på och presenterar därför vår sammanfattning av in-
tervjusvaren med stöd av citat från eleverna. Under tidigare rubriker har vi använt 
begreppet intervjupersoner, men här kommer vi benämna dem som eleverna. Eleverna 
har fingerade namn, men vi har valt att behålla namn som tydligt gestaltar elevernas 
kön. 
 
Utifrån resultatet som presenteras kommer vi analysera elevernas uppfattningar kring 
lärande och utveckling under respektive huvudgrupp med hjälp av relevant litteratur 
och forskning samt analysredskapet (figur 3, s. 17). De övriga påverkansfaktorer som 
eleverna lyfter fram kommer att analyseras utifrån sitt innehåll under huvudgruppen 
men som en grupp för sig. Vi vill med detta visa på vilka faktorer som eleverna upp-
fattar som viktiga för sitt individuella lärande och sin utveckling samt hur dessa fak-
torer förhåller sig till varandra. 
 
6.1 Individen 
Här presenteras kunskaper, förmågor och elevernas övriga uppfattningar som kopplas 
till individen och som inte ligger på en metakognitiv nivå. Utifrån vår intervjuguide 
(bilaga 2) har huvudgruppen delats in i fem undergrupper:  
 

• Skol-jag som är elevernas uppfattning av sig själva som elever. 
• Lärande utifrån elevernas beskrivning av fenomenet. 
• Utveckling utifrån elevernas beskrivning av fenomenet. 
• Meritvärde enligt elevernas uppfattning av sitt samlade meritvärde. 
• Aha, nu fattar jag!, med hjälp av bilden på Oppfinnar-Jocke (figur 5.3.2, s. 24) 

beskriver eleverna en skolsituation där de upplevt känslan som bilden förmed-
lar. 

 
6.1.1 Skol-jag 
När analysschemat (figur 5.3.4, s. 26) användes kunde vi se att andra huvudgrupper 
och deras undergrupper framkom i elevsvaren. Motivation var det som fyra elever 
uttryckte var viktigt för deras skol-jag och två elever uttrycker övriga påverkansfak-
torer (eget ansvar) som väsentliga för elev-jaget (påverkansfaktorerna kommer att 
presenteras närmre under den specifika huvudgruppen). 
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Varje intervju inleddes med att eleverna fick presentera sig själva som sitt skol-jag, 
och här nedan kommer varje elev att få presentera sig och sitt skol-jag i form av ett 
citat eftersom vi vill ge en bild av varje unik elev i vår undersökning.  
 
Under intervjun med Malin faller frågan kring skol-jaget bort men hon utrycker ändå 
tydligt under resterande intervju vem hon är som skolelev. […] jag är ganska bra på 
att kanske fördjupa mig för mycket. Om jag verkligen tycker det är intressant kan jag 
gå ”all in” och liksom kanske stanna kvar efter lektionen för att fråga någonting som 
de andra kanske inte hade brytt sig om (Malin). 
 
Johan uttrycker att han alltid haft lätt för skolan och bra betyg men har saknat utma-
ningar på högre nivå. Jag har klarat det mesta själv! (Johan). 
 
Tobias beskriver sig själv som en elev som har förändrats från en pratig elev till en 
som pluggar och vill lyckas i skolan. […] och jag är väl lite mer av en ”good guy” nu 
(Tobias). 
 
Jonna tror att hon upplevs som en ”skubbis” (en som skolkar och inte bryr sig om 
skolan, motsats till pluggis) av skolkamrater och lärare, men att hon har höga betyg i 
allting. Hon umgås med ett rätt stökigt gäng kompisar, men är själv inte den som vill 
stå i centrum. Jag slinker in i min lilla hörna, och de som känner mig vet hur jag är. 
Alla andra får bilda sig en egen uppfattning. Det bryr jag mig inte om (Jonna). 
 
Nils beskriver sig som en elev som är likadan hemma som i skolan. […] jag är mig 
själv tycker jag (Nils). 
 
Cia är en elev som har många tankar om vem hon är som elev och utrycker starkt hur 
hon vill att skolan skall anpassas efter hennes person. Hemma vet jag vad jag ska 
säga, när jag ska säga det, men i skolan, när jag kommer till skolan är det helt tomt 
och jag har inte en aning om vad jag ska säga (Cia). 
 
Maria går i en fotbollsklass och det är detta ihop med hennes intresse för studierna 
som får gestalta hennes skol-jag. Jag är sexton år och går i fotbollsklassen […] och 
så tycker jag om att studera (Maria). 
 
Anders är den elev som tydligast beskriver jaget frikopplat från skolan och dess krav. 
Som elev är jag busig. Tycker om att umgås med kompisar […] (Anders). 
 
6.1.2 Lärande 
Under denna undergrupp presenteras elevsvar som handlar om lärande som inte är 
kopplat till en metakognitiv nivå samt lärande som ligger starkt knutet till den en-
skilde individen.  
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När det gäller påverkansfaktorer så tar sex av eleverna upp olika faktorer som påver-
kar deras lärande. Den faktorn som utmärker sig är olika lärstilar som eleverna ger 
exempel på. Jonna och Anders uttrycker att de lär sig bäst praktiskt medan Jonna och 
Cia uttrycker att det måste finnas ett intresse för att lärandet skall ske. Dessa tre elever 
utmärker sig då de genom intervjun uttrycker att skolan inte är så motiverande eller 
meningsfull för dem samtidigt som Jonna är en elev med höga meritvärden till skill-
nad från Cia och Anders. Jonna kan också se på sitt lärande utifrån en metakognitiv 
nivå. Genom hela intervjun visar Jonna på god insikt om utvecklande lärande och 
hennes argument känns mogna och hon visar stor tilltro till sin egen förmåga men 
också till medmänniskors vilja att stötta henne. Nils måste se nyttan och finna intresse 
för det han lär sig. Han uttrycker att det är svårt att påverka vad han ska lära sig i sko-
lan. Det är väl svårt att påverka innehållet. Det kan jag göra på min fritid; jag kan ju 
lära mig lite vad jag vill då, men det är oftast det lärandet vi har helt enkelt, som man 
får lära sig. Det som står i läroplanen och det (Nils). 
 
Två av eleverna uttrycker att det är viktigt med mål och meningsfullhet för att det 
individuella lärandet skall möjliggöras. Hur var det nu de påverkades och vad tycker 
jag om det? Då fastnar det mer, för då hör man vad man själv tycker om händelsen 
(Jonna). Cia uttrycker att hon måste ha tydliga riktlinjer och tydligt individanpassat 
material för att hon ska kunna lära sig.[…] har jag gjort detta nu? Kan jag det? Har 
jag lärt mig det som de vill att jag ska kunna (Cia). Malin tappar lusten att lära sig om 
det blir stoffträngsel i kombination med tidsbrist i skolan. Maria menar att hon lär sig 
allt i skolan och att allt är meningsfullt för henne, samtidigt som hon uttrycker att 
vissa saker mer görs för görandets skull än för lärandets.  
 
En av eleverna kopplar det individuella lärandet till en metakognitiv nivå; han menar 
att lärandet bara är intressant när man förstått vad det skall användas till samt om till-
lämpningsområdet är intressant för honom. Jag lär mig mer praktiskt har jag märkt. 
Jag lär mig nästan aldrig på teorin, att plugga in en grej så sett, utan att jag känner 
mer för att röra vid ting istället för att se och läsa om det […] (Anders). 
 
Johan ser lärande som en trappa som leder uppåt. Sen så jobbar man ju ungefär med 
samma saker bara att det är lite högre svårighetsgrad ju längre man gått i skolan, 
tänker jag (Johan). 
 
6.1.3 Utveckling 
Här presenteras elevsvar som gestaltar utveckling som sker hos individen, men inte på 
en metakognitiv nivå. Under denna undergrupp var det svårt att finna elevsvar, då vår 
tolkning av deras uppfattningar visade inslag av metakognition och därmed mer till-
hörde en egen huvudgrupp, än en undergrupp. Tobias ser inte att han kan påverka sin 
egen utveckling, samtidigt som han uttrycker att han är en elev som på senare tid ut-
vecklats mycket. Och det känns som om jag har liksom tagit flera steg på en trappa, 
på väg uppåt liksom (Tobias). 
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Fyra av de åtta eleverna uppfattar den egna utvecklingen. En elev uppger fyra påver-
kansfaktorer för utveckling (hemmet, arbetsinsats, bildning och eget ansvar) och en 
elev uppger att motivation är viktigt för att kunna utvecklas. 
 
Johan ser att man lär sig och ju mer man lär sig desto större utveckling. Ju längre det 
går desto mer utveckling. Man lär sig baserna i början (Johan). Nils å andra sidan ser 
inte att utveckling sker i skolan, utan först när man börjar arbeta. När man jobbar lär 
man ju sig inom det ämne man tycker om och då utvecklar man väl sin förmåga att 
kanske jobba med datorer, antar jag (Nils). 
 
6.1.4 Meritvärde 
Här presenteras elevernas återgivna meritvärde samt hur de ser på relationen mellan 
sina uppfattade kunskaper och sitt av läraren uppmätta betyg. Alla elever gick med på 
att uppge sitt meritvärde men Anders hade svårt för att komma ihåg den exakta sum-
man. Detta menar vi tyder på att det inte är relevant för honom. På frågan om de an-
såg meritvärdet rättvisande för vad de kunde, så ser vi att de tre eleverna med lägst 
värde också är de som tycker det är mest orättvist i förhållande till vad de faktiskt 
anser sig kunna. Vi redovisar nedan samtliga elevers uppgivna meritvärden samt bely-
sande citat kopplade till dessa för att ge en tydligare bild av variationen i uppfattning-
ar. 
 
Två av eleverna uppger mål och motivation som viktiga faktorer för deras meritvär-
den, och en elev uppger en övrig påverkansfaktor (hemmet). 
 
Johan har 302, 5 i meritvärde, och uppfattar relationen som rättvisande. 
 
Tobias, har 210 i meritvärde och tycker inte att relationen är rättvisande. Just nu 
känns det ganska orättvist att jag inte alltid kunnat visa vad jag kan […](Tobias). 
 
Malin har 337,5 i meritvärde och anser att relationen är på samma gång både rättvis 
och orättvis. Dock är den orättvis då hon tycker sig ha ett något för högt betyg i hem- 
och konsumentkunskap eftersom hon anser att hon inte är lika duktig på att laga mat 
som på att snacka. 
 
Jonna uppger att hon ligger på mellan 250-255, och ser att betyget är i relation till vad 
hon kan. Jag har alltid varit öppen och frågat: vad betyder det? (Jonna). 
 
Nils har 260 poäng och tycker relationen är rättvisande. Jag vet inte vad meritvärdet 
står för, mer än att det är poäng. Men jag ligger runt C, B i vanliga fall. Det är väl 
ungefär vad jag kan helt enkelt (Nils). 
 
Cia har 125 i meritvärde och tycker inte poängen är rättvisande för vad hon kan. Jag 
tycker att det är bara en siffra (Cia). 
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Maria har 310 poäng och tycker det är rättvist. 
 
Anders vet inte vad han har för sammanlagt meritvärde men uppger att han ligger på 
E i de flesta ämnen vilket ger ett ungefärligt värde på 160 poäng. Han säger följande 
om relationen: Ibland och ibland inte. Som på idrotten känner jag att jag kan mer, 
men där har jag ingen aning om hur man bedömer inom idrott. Jag hade gärna velat 
pusha upp till ett typ C, eller D. Men eftersom jag inte vet så […](Anders). 
 
6.1.5 Aha, nu fattar jag! 
Eleverna fick titta på bilden av Oppfinnar-Jocke (Figur 5.3.2, s. 24) och identifiera 
känslan och händelsen som gestaltas (detta presenteras under rubriken 6.4.4, s. 43). 
Därefter fick de svara på om de själva upplevt detta samt beskriva händelsen och 
känslan som bilden frambringade. 
 
Alla elever utom Nils kunde identifiera en händelse där de erfarit känslan av ett ut-
vecklande lärande. Jag visste inte hur jag klarade mig men ouch vad skönt i alla fall 
(Nils). Han visar genom hela intervjun att han lär för att lära och för att få betyg och 
visar inte tydligt att han kan reflektera över sitt eget utvecklande lärande på samma 
vis som de andra eleverna i våra intervjuer. Flera av andra eleverna uttrycker däremot 
sitt utvecklande lärande: Det är som en lättnad att kunna gå vidare på kanske ännu 
svårare, eller någonting nytt som man varit fast på länge (Maria) […] då kom jag 
direkt på vilken kändis jag ville göra och ville börja jobba direkt för jag hade en 
massa idéer i huvudet om vad jag ville göra (Cia) Lite deja vu typ. Ja det har jag känt 
många gånger (Anders). […] det kan vara de flesta ämnena när man förstår, kanske i 
NO och SO när man förstår hur det hänger samman (Johan). 
 
Jonna och Tobias uttrycker att hemmet är en viktig påverkansfaktor för deras utveck-
lande lärande, och detta genomsyrar hela intervjun med dem. För dessa båda är det i 
hemmet man lär och får stöd, inte främst i skolan!  
 
6.1 Analys  
Då eleverna fick till uppgift att beskriva sitt eget skol-jag, så är uppfattningen indivi-
duell och sann för individen. Det vi kan se är att några av flickorna i intervjun gene-
rellt är mer personliga i sin beskrivning av jaget medan pojkarna uppger en mer ano-
nym bild av sig själva. Detta kan bero på den könsidentitet som Hedlin (2010) och 
Klapp Lekholm (2013) beskriver att flickor fostras till att anta. Flickor skolas i att 
passa in i skolans dolda strukturer (Broady, 2007) och uppmuntras till att sätta ord på 
vad de känner och vem de är. Vårt resultat kan bero på detta, men det kan också tyda 
på att vissa individer har en högre grad av integritet och därför inte släpper in oss i det 
privata.  
 
Hälften av eleverna ser motivation som en viktig påverkansfaktor när det gäller skol-
jaget, och eleverna som svarat detta återfinns i meritvärdets olika spektra och båda 
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könen representeras. Två av dessa elever, Tobias och Nils, bekräftar Boströms tankar 
kring att medvetenhet och motivation utvecklas då eleverna vägleds genom lärproces-
sen (2012, 2013) då dessa båda tydligt uttrycker hur de genom grundskolan förändrats 
som elever och lärt sig att lära. Cia och Anders, som är de elever som har lägst merit-
värde, sätter ord på Mangels m.fl. (2006) tankar kring tron på att intelligens är opå-
verkbar och på hur detta påverkar motivation och måluppfyllelse. Cia och Anders 
uppger inte motivation som viktigt för deras skol-jag, och detta genomsyrar alla deras 
intervjusvar och deras relation till skolan och lärandet; skolan är för dem bara en 
språngbräda till något annat.  
 
Fyra av de åtta eleverna anser att det är svårt att påverka sitt lärande och bland dessa 
ser vi inget mönster. Dock är det intressant att de övriga fyra är de fyra med högst 
meritvärde; detta skulle kunna stöttas av vad Boström och Kroksmark (2005) lyfter 
fram kring hur ett utvecklande lärande skapar förutsättningar för eleverna att indivi-
danpassa sitt eget lärande.  
  
Underrubriken utveckling har fått få elevsvar enligt vår tolkning och vi tror att det 
beror på det som (2006) menar om att när lärandet flyttar från individnivå till en me-
takognitiv nivå så leder lärandet individen framåt, dvs. att individen har utvecklats 
med hjälp av sina kunskaper. 
 
Det är intressant att se att flera elever uttrycker att de inte förstår sambandet mellan 
lärande, betyg och meritvärde samt att de uttrycker att de inte vet hur de ska påverka 
meritvärdet uppåt. Två av eleverna uttrycker att det är viktigt att de har tydliga mål 
och motivation för uppgiften för att kunna höja meritvärdet och som lärare känns det 
nedslående att höra eleverna med lägst meritvärde uttrycka missuppfattningar och 
direkta fel kring vilka förmågor de skall bedömas utifrån. I Anders fall handlar det om 
idrott, som är hans favoritämne och rörelse är den lärstil som han anser passar honom 
bäst, och ändå uttrycker han uppgivet att han inte vet hur han ska höja sitt betyg. Lä-
rarna till eleverna i denna undersökning har inte lyckats med det som Hattie och Yates 
(2014) lyfter fram, nämligen att tydliga mål bidrar till att ge eleverna redskap till att 
utveckla sitt lärande framåt.  
 
6.2 Trevägsschema 
Här presenteras elevernas uppfattning av betydelsen av trevägsschemat, dvs. lärandet 
som sker i den sociokulturella miljön i skolan och med stöd av mål, motivation och 
meningsfullhet.mötet med hjälp av  för att de ska lära och utvecklas i skolan. Denna 
huvudgrupp delas in i tre undergrupper:  
 

• Mål 
• Motivation 
• Meningsfullhet  
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6.2.1 Mål 
Här presenteras elevernas uppfattning av mål för undervisningen så som matriser, 
läroplaner, uppgiftsbeskrivningar och måluppfyllelse.  
 
Sju av de åtta eleverna uppfattar olika påverkansfaktorer (talang, språket, tydlig-
het/struktur, individanpassat och stress) för att målen skall vara greppbara för dem 
och en elev kopplar målen till sitt eget individuella lärande mer än till utveckling. Ja, 
att man då blir lite mer motiverad än vad man tror egentligen att man är (Anders). 
Johan uppfattar mål utifrån en metakognitiv nivå då han menar: Att istället för att fo-
kusera på att lära sig någonting och utvecklas, så fokuserar man på att få bra betyg 
(Johan). 
 
Tobias säger att han tappar lusten för att uppnå ett högt betyg om läraren inte tydligt 
kan presentera hur han ska göra utan låter honom göra fel gång på gång. […] lärarna 
vill vara så tydliga som möjligt så att vi inte klagar, ger de ut betygskriterier på pro-
ven, men de är inte alltid jättetydliga, och hur vet jag om någonting är bra eller 
mycket bra liksom (Tobias). Malin å andra sidan tycker att lärarna är tydliga med vad 
som skall göras och vad som krävs av henne för att nå de högre betygskriterierna. 
Dock uttrycker hon att de praktiskestetiska ämnena är svårare att förstå då de oftare 
handlar om skicklighet i att utföra något, än i att kunna utmana sig med hjälp av mål. 
Om man inte är duktig på det, vad ska man göra? (Malin). 
 
Jonna bryr sig inte om matriser och andra bedömningsformulär, men ser att de kan 
vara till hjälp för andra elever som är i behov av stöd. Hon uppfattar också kunskap 
som något sant och personligt riktigt, och därför ser hon kunskap som nedtecknas bara 
för att nå ett högre betyg som något falskt. […] och så skriver man det man absolut 
inte tycker bara för att man ska höja sig (Jonna). Nils uttrycker att betygskriterierna 
är konstiga och svårförståeliga och generellt uttrycker han att språket är ett hinder. 
Allting är ju så svårt i NO, de pratar knappt svenska känns det som, så där kan det va 
lite svårt ibland att veta vad man ska göra (Nils). 
 
6.2.2 Motivation 
Här presenteras faktorer som motiverar eleverna i undersökningen till att prestera eller 
bara vara i skolan. 
 
Alla eleverna lyfter övriga påverkansfaktorer (intresse, tävling, frivilligt/tvång och 
hemmet) som viktiga motivationsfaktorer för deras skolarbete. Sju av eleverna uppfat-
tar brist på intresse eller lust för uppgiften som något som motverkar deras motivat-
ion. Fem av dessa elever uppfattar att betyg kan motivera även om uppgiften är oin-
tressant medan två inte motiveras av betyg alls. Nils motiveras av hemmet och dis-
kussioner med föräldrarna om sitt lärande och framtiden. I skolan är det bara betygen 
som motiverar Nils, även om han finner många uppgifter tråkiga och meningslösa. 
Det är konstigt; jag vet faktiskt inte hur det ska kunna motivera mig att gör vissa upp-
gifter (Nils). Johan blir motiverad av att lärare håller inne med betygen, för då blir han 
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utmanad. Lite det med att man ibland inte sätter för höga betyg är ganska bra tycker 
jag […](Johan). Han tycker att nutiden intresserar honom och motiverar då det känns 
mer relevant. Malin är dubbel i sin uppfattning om motivation då hon dels uttrycker 
att hon bara lär sig för att få bra betyg samtidigt som uttrycker att det är roligt att lära 
när det är frivilligt. Det som måste göras blir ett tvång. […] ska jag va helt ärlig nu så 
läser man ju mest för betyget (Malin). 
 
Tre elever uttrycker att motivationen påverkas av kopplingen till det individuella. En 
av eleverna uttrycker på metakognitiv nivå hur han kan motiveras genom att utföra 
praktiskt arbete. Ja då blir jag ännu mer motiverad att kunna eller vill göra det här 
för att få då till exempel när jag var yngre så täljde jag mycket och min pappa lärde 
mig hur jag skulle tälja så jag inte högg mig i handen. Och det är en sån sak man vill 
ju inte hugga sig i handen och då är man ännu mer motiverad för att inte hugga sej i 
handen (Anders). Tobias motivation är att komma in på gymnasiet och det program 
han vill gå på. Under sista åren har han förändrats och satsar nu på skolan mer än tidi-
gare. Och det känns som att ju högre man strävar desto roligare blir det (Tobias), och 
detta gäller även för Jonna som också motiveras av att komma in på gymnasiet, och 
därmed klara sig bättre i livet. Jag gör det inte för att det är kul direkt (Jonna). 
 
Cia måste förstå syftet med uppgifter och undervisningen för att kunna motiveras till 
att genomföra dem. Men så finns det vissa grejer som man känner: men detta funkar i 
vardagen, då är det jättebra om man lär sig (Cia), och hon har svårt att se syftet och 
användningen av mycket av det som skall läras i skolan. Detta kan ställas i relation till 
Maria som sällan tycker att något i skolan är motiverande men när hon väl gör det blir 
det motiverande även om det kändes motigt innan. […]men när jag väl kommer igång 
så blir det faktiskt kul (Maria). 
 
6.2.3 Meningsfullhet 
Under denna undergrupp presenteras vår tolkning av elevernas uppfattningar av vad 
som är meningsfullt för dem och deras lärande.  
 
Sex av eleverna lyfter övriga påverkansfaktorer (intresse, stöttning, bildning och 
lärstilar) som faktorer som påverkar meningsfullheten. För en elev är det viktigt att 
uppgifterna är individuella för att vara meningsfulla och detta kopplas då till denne 
som individ. Tre av eleverna lyfter meningsfullheten på en metakognitiv nivå och ser 
hur helhet och samband skapar meningsfullhet. 
 
Tobias tappar meningsfullheten med sitt lärande om han inte får uppmuntran från lä-
rare, antingen via betyg eller personlig kontakt. […] man känner att hon eller han inte 
ger så bra betyg eller att man blir kritiserad eller så. Det liksom knäcker en (Tobias), 
och detsamma gäller Malin som ser att lärarens stöttning och hennes eget intresse gör 
lärandet meningsfullt. […]och om jag bara hade gjort som alla andra gjorde, så hade 
jag kanske inte utvecklats så mycket men hon pushar mig lite till så jag kanske gör 
saker som jag inte hade vågat göra egentligen […] (Malin). Detta anser även Cia som 
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ser att om läraren gör undervisningen intressant så blir lärandet meningsfullt. Anting-
en hitta uppgifter som kanske är roliga att göra eller hitta någon film som kanske är 
rolig att titta på, kan också funka (Cia). 
 
Nils ser allt som meningsfullt, då allt ger betyg. Alla uppgifter är meningsfulla, för 
allting räknas väl in i ens slutbetyg och sånt (Nils). Jonna däremot behöver förstå syf-
tet med uppgifter för att lärandet skall bli meningsfullt. Någonting jag kan ha med 
mig i framtiden, inte […] ”tack för att jag fick veta vad Hitlers farfar heter och hur 
jag räknar ut arean på ett blåbär” sånt behöver man liksom inte (Jonna). 
 
6.2 Analys 
Alla elever utom Jonna uttrycker att det är viktigt att ha tydliga mål. Anders menar att 
tydliga mål ökar chanserna till motivation vilket för honom som individ ger verktyg 
till att tro på sin egen förmåga att lyckas. Detta är precis i linje med som Hattie och 
Yates (2014) ser i sin forskningsöversikt kring framgångsfaktorer för lärande.   
 
Vi tror oss se att för Jonna är kunskap något som är äkta och sant och inget som kan 
göras bara för att nå ett kunskapskrav. Detta kan ställas i kontrast till Johan som me-
nar att betyget blir det som är kärnan och inte lärandet. Tobias och Nils uttrycker att 
målen/matriserna är svåra att förstå, både språkligt och i vad som skiljer de olika be-
tygskriterierna åt. Malin säger sig förstå målen, men samtidigt så uttrycker hon sig på 
ett sätt som gör att vi förstår att hon inte riktigt vet vad som skall göras i de praktisk-
estetiska ämnena. Trots detta har hon höga betyg, något som hon själv ifrågasätter, 
och detta kan vara en effekt av att lärarna förväntar sig mycket av henne och ger 
henne ett högre betyg eftersom hon är en motiverad flicka, enligt Klapp Lekholm 
(2010). 
 
Fem av eleverna kan motiveras av betyg även i avsaknad av intresse medan Cia och 
Anders varken kan motiveras av betyg eller om de inte ser syftet med uppgiften. Det 
är också de som har lägst meritvärden. Återigen ställer vi oss frågan om betyget hand-
lar mer om deras (o)motivation än om deras kunskaper, så som Klapp Lekholm 
(2010) framskriver det, då de båda visar på både goda insikter om sitt eget utveck-
lande lärande men också på god förmåga att uttrycka vilka behov de har för att lära. 
 
Övriga påverkansfaktorer är också väsentliga i undergruppen meningsfullhet, där sex 
av eleverna lyfter flera olika påverkansfaktorer av vilka stöttning och intresse har 
högst svarsfrekvens. Tre av eleverna uttrycker hur helhet och samband skapar me-
ningsfullhet och vi ser att när kunskap kopplas till jaget och intresse så skapas moti-
vation och därmed meningsfullhet. Eleverna i vår undersökning bekräftar med sina 
svar det som Hattie (2012) ser i sina studier av olika forskningsresultat kring vad ele-
verna vill ha av sina lärare, dvs. stöttning och kompetens. Men eleverna i vår under-
sökning bekräftar också Phillips och Soltis (2010) tankar kring hur meningsfullheten 
för uppgiften stärks då läraren aktivt arbetar med att fånga deras intresse. 
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6.3 Sociokulturellt lärande 
Under den här huvudgruppen presenteras elevernas uppfattning av hur det sociokultu-
rella påverkar dem och deras lärande. Svaren delas in i fyra undergrupper:  
 

• Lärare 
• Relationer (lärare/elev, elev/elev) 
• Kamrater 
• Miljö 

 
6.3.1 Lärare 
Under denna undergrupp redovisas elevernas uppfattning om lärarna och dess bety-
delse för det enskilda lärandet och/eller utvecklande lärandet. 
 
Läraren fyller en viktig funktion för elevernas utvecklande lärande då sex av eleverna 
kopplar denne till mål och meningsfullhet. Sju av eleverna uttrycker även fler olika 
påverkansfaktorer som läraren kan använda för deras utvecklande lärande (förvänt-
ningar, tydlighet, individanpassat, lärstilar, stöttning, språket och feedback). Enligt 
eleverna skall läraren vara stöttande, tydlig i anvisningar och språket skall vara enkelt 
att förstå. Läraren skall kunna individanpassa undervisning, lärstil och material, ha 
höga förväntningar på eleverna samt ge feedback för att eleven skall kunna ta sig 
framåt. Tobias uppfattar lärarna som några som finns där som stöd, men han ser inte 
att han kan påverka sitt eget lärande. Han uppfattar att han bedöms av lärare på tidi-
gare uppförande och prestationer mer än på vad han presterar idag. […] blivit lite 
dömd av lärare, som har satt lite lägre betyg på grund av hur jag kanske har betett 
mig och mina resultat innan (Tobias). Maria tycker att lärarna låter henne vara med 
och påverka sitt lärande. Hon ser att om läraren kopplar undervisningen till henne och 
stöttar henne, så förstår och lär hon sig bättre. Det är väl bara att stötta mig ännu mer 
till nästa, det man ska gå vidare med (Maria). 
 
Nils uttrycker att han tycker synd om lärarna som måste räcka till för alla elever. Han 
uppskattar lärare som har struktur, är pigga och glada och som han kan ha en relation 
till, samtidigt som han inte kan motiveras med hjälp av läraren utan ser bara betygen 
som sin motivationsfaktor. […] det är ganska skönt att man kan tycka om läraren 
samtidigt. Man blir mer aktiv helt enkelt (Nils). 
 
Johan säger att det går att prata med lärarna och att lärarna lyssnar på eleverna men att 
det varken kan förändra undervisningen eller hans lärande. Ofta har de ju sina plane-
ringar: de har redan fixat liksom så att ibland kanske det är lite svårt att påverka (Jo-
han). Malin tycker att vissa lärare är flexibla och då kan hon vara med och påverka 
sitt lärande medan andra lärare är statiska. Hon brukar alltid får oss att prova olika 
sätt att lära oss saker på […] och det tycker jag är bra, för det är väldigt personligt 
hur man lär sig (Malin). Anders däremot uppfattar att han har få lärare som bidrar till 
hans lärande. Gemensamt för de som bidrar till detta är att de kan ta hans perspektiv 
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och får honom att vilja lära sig. Att man ser det från deras (elevernas) håll också, inte 
bara från en lärares håll (Anders). Cia tycker att hennes dialog med lärarna ofta bris-
ter. Hon vet hur hon lär och tycker inte att lärarna tar hänsyn till detta. Hon uttrycker 
att hon inte har så stort förtroende för lärare. Nu har hon slutat försöka. Jag har för-
sökt många gånger men det har inte funkat. Jag haft möten med lärare; jag påminner 
lärarna om hur jag funkar och hur de ska göra för att lära mig. Många gånger jag 
har sagt att detta funkar inte och detta funkar inte men de lyssnar inte. Jag har bara 
gett upp nu jag har försökt sen sjuan och förklara hur jag funkar men det går inte 
(Cia). 
 
6.3.2 Relationer 
Under denna undergrupp presenteras elevernas uppfattningar av hur de påverkas av 
relationer i skolan och i sitt lärande. 
 
Tre av eleverna uttrycker ingen specifik relation medan två av dem uppfattar relation-
en till kamraterna som viktig; en elev ser att relationen till någon som kan stötta ho-
nom som viktig och två av dem ser att relationen till lärarna är viktig för det egna lä-
randet. Tre av eleverna uppger påverkansfaktorer (individanpassning, lärstil, stöttning 
och koncentration) som inverkar på relationerna. Tobias säger att för att ha en god 
relation till läraren bör denne ha mycket förståelse för den enskilde individen och 
dennes behov samt variera sin undervisning. Han ser att relationen blir bättre när han 
får enskilt stöd. Att man har tillgång till hjälp och att man kan få stöd. Och så känns 
det som om ju mer stöd man har desto lättare kan man koncentrera sig […](Tobias). 
Detta menar även Cia som uppfattar att relationen till lärarna gagnas av att de intar 
hennes elevperspektiv. Oavsett hur jobbigt det kan vara så ska man försöka vara på 
elevens nivå och om den vill ta det långsamt, så tar man det långsamt. Vill de att du 
ska gå lite snabbare så får man gå lite snabbare. De får tänka lite på det (Cia). 
 
En elev uttrycker att relationen till läraren påverkar henne på en metakognitiv nivå. 
Ja, jag tror det. Jag tror det, typ. De tänker väl typ som att de är någons barn dom 
ska lyckas i framtiden. Som att dom har egna barn; man vill ju att ingen ska ha det 
svårt när den blir gammal. Vi barn, vi ungdomar kanske tycker: ”Å så jobbiga de är 
att de måste ha prov hela tiden och ha flera genomgångar bara för att vi ska lära oss 
det”. Men vi lär oss det ändå. Det är bara för att det ska gynna oss själva sen, när vi 
blir gamla, att det ska sitta kvar (Jonna). 
 
6.3.3 Kamrater 
Under denna undergrupp presenteras elevernas uppfattning av hur kamraterna och 
relationen dem emellan kan påverka lärandet. 
 
Tobias ser inte att han utvecklas med hjälp av kamraterna, och uttrycker att de snarare 
stör hans lärande och utveckling. Alla de andra eleverna ser kamraterna som ett stöd i 
deras utvecklande lärande, och tre av dem uttrycker att kamrater på samma nivå lyfter 
dem. Anders uppfattar relationen till kamraterna som enormt viktig för hans själv-
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känsla. […]inte att de gör arbetet åt en, men att de till exempel säger: nej du ska vara 
hemma och plugga istället så att du kan komma upp till ditt högre betyg (Anders). 
Malin ser att kamraterna kan hjälpa henne i lärandet om de är på ungefär samma nivå 
som henne. […] varandras styrkor hjälper varandras svagheter på något sätt (Malin). 
Två av eleverna anser att kamrater kan hjälpa och stjälpa beroende på hur kamratkon-
stellationen ser ut samt vilka kunskaper samverkanspartnern har. Kan funka ibland 
beroende på vilka jag arbetar med (Cia). Johan ser kamraterna som tävlingspartners 
och därmed utmanas han i sitt lärande, […] man vill liksom inte ha sämre än kompi-
sarna (Johan). 
 
Sju av eleverna ser att kamraterna kan hjälpa dem att utveckla sitt lärande. Fem av 
eleverna uppfattar övriga påverkansfaktorer (tävling, koncentration, struktur, språket, 
individanpassat, stöttning och eget ansvar) som viktigt i relationer till kamraterna. Två 
nämner att kamraterna motiverar dem i sitt lärande, och två säger att kamrater kan 
fungera som verktyg på en metakognitiv nivå. […]som kan hjälpa mig att utvecklas 
man hjälper varandra (Jonna) […]om de säger någon åsikt så kan det väcka mina 
tankar liksom så man börjar fundera på deras saker också (Maria). 
 
6.3.4 Miljö 
Under denna undergrupp presenteras elevernas uppfattning kring hur omgivande 
miljö påverkar dem och deras lärande. 
 
Sex av eleverna uppfattar övriga påverkansfaktorer (arbetsro, intresse, hemmet, lärstil, 
koncentration och stöttning) i relation till miljön, tex. Johan som uttrycker att han inte 
behöver lugn runt omkring sig för att få arbetsro; för honom och hans lärande är det 
nästan positivt med lite stök och distraktion i skolan. Hemma har han svårt att arbeta. 
[…]jag kan jobba när det är lite stökigt[…]  jag tycker nästan det är lite bättre ibland 
(Johan). 
 
Nils gillar att lyssna på musik när han lär sig. Han tycker det är jobbigt om det är stö-
kigt men också om det är tyst. Lyssna på musik är bra, för då får man vara i sin egen 
lilla bubbla så man bara kan tänka på sitt (Nils). Cia vill inte vara i en miljö med för 
mycket människor utan lär sig bäst utanför klassrummet enskilt eller i liten grupp. 
Man måste kolla exakt vad alla gör och är det så mycket människor så blir det så 
mycket värre, så det blir jättesvårt att koncentrera sig (Cia). Maria tycker om att sitta 
i ett tyst och lugnt klassrum med en klassisk parvis möblering. Jag tycker det är 
ganska bra att sitta två och två för då blir det ändå tyst men ändå att man har någon 
att prata med om det är något (Maria). 
 
6.3 Analys 
Alla elever utom Jonna är överens om lärarens betydelse för lärandet. Vi ser det som 
helt i linje med vad Hattie (2012) lyfter fram som framgångsfaktorer för lärande dvs. 
att läraren är: kompetent, trovärdig och rättvis. Jonna däremot uttrycker inte något alls 
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om läraren. Hon lyfter genom hela intervjun hemmet som sin utbildningsarena och ser 
skolan som en bekräftelse på det hon redan lärt sig hemma. Detta tror vi kan bero på 
hennes uppfattning om att kunskap  sann och äkta och att skolan med sina mål och 
betygskriterier inte förmedlar sådan kunskap.  
 
Eleverna beskriver relationerna i skolan som något som kan påverka deras lärande 
positivt. De visar genom sina svar effekten av det sociokulturella lärandet precis så 
som Vygotskij, men även Gredler (2011), observerat i sina studier. Tillsammans med 
andra utvecklas eleven proximalt. Detta gäller både kamrat- och lärarrelationer och 
det är främst det individuella stödet från dessa, i lärande samverkan, som påverkar. 
Fem av eleverna uttrycker att de önskar att läraren tar sig in i deras privata sfär och 
möter dem där för att stötta och vägleda dem mot utveckling. När lärare och elever 
kan mötas och dela ett gemensamt tänkande menar Aspelin och Persson (2011) att 
skolverksamheten blir utvecklande. De tre elever med lägst meritvärde: Cia, Anders 
och Tobias, uttrycker att de saknar detta och tror att de hade blivit hjälpta av en per-
sonligare lärarrelation. 
 
I elevsvaren när det gäller kamraterna och deras påverkan på det egna lärandet skiljer 
sig Tobias från de andra då han inte ser att kamraterna utvecklar honom och hans lä-
rande. Detta kan bero på att han är tydlig med att han behöver mycket enskilt stöd, 
vilket han kan få hemifrån och mellan raderna förstår vi att detta stöd uteblir i skolan. 
Johan och Tobias, som båda nämner tävlan mot kamrater någon gång under intervjun, 
ser varandra som konkurrenter i skolan.  Johan är ofta vinnare och gynnas därmed av 
tävlingsmomentet, medan Tobias är den som förlorar. Kopplas detta till Mangels m.fl. 
(2006) skulle detta kunna förklaras med att Tobias är rädd för att misslyckas och får 
svårt för att hitta strategier för lärande och i och med detta tror vi att han flyttat sin 
lärandearena från skolan till hemmet.  
 
Dessa båda pojkar är också varandras motpol då det gäller inlärningsmiljön. Tobias 
har som vi tidigare nämnt svårt att fokusera och tycker kamraterna stör medan Johan 
uttrycker att han nästan lär sig bättre om det är lite stökigt runtomkring. Tobias är inte 
ensam om att vilja ha arbetsro i sitt lärande, och resten av eleverna uttrycker tydligt 
hur de vill att miljön kring deras lärsituation ordnas på ett individuellt vis så som Bo-
ström (2004) menar leder till livslångt lärande, samt att lärarens undervisning utmanar 
dem genom olika lärstilar. Detta kopplar vi till att läraren vinner på att anpassa under-
visningen efter Barohnys sociokulturella principer (figur 2.2.4, s. 12) för undervisning 
för att främja elevernas individuella utvecklande lärande. 
 
6.4 Metakognition 
Denna huvudgrupp gestaltar utvecklande lärande, dvs. lärande som leder framåt och 
mot nya kunskaper. Vi har gett huvudgruppen följande undergrupper beroende av 
intervjuguiden (bilaga 2) men också beroende på elevernas svar:  
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• Lärande 
• Utveckling 
• Utvecklande lärande  
• Insikten om det utvecklande lärandet (kopplat till bilden på Oppfinnar-Jocke, 

(figur 5.3.2, s. 24) 
 
6.4.1 Lärande 
Under denna undergrupp presenteras elevsvar som uttrycker lärande på en nivå som 
ligger utanför individen och som sker på en mer generell och djupare nivå. Tre av de 
åtta eleverna uppfattar lärandet på en metakognitiv nivå. Två av dem uppfattar övriga 
påverkansfaktorer (hemmet, lära att lära och praktiskt lärande) som väsentliga för 
metakognitivt lärande. Det är Jonna som pratar om det livslånga lärandet som sker i 
henne, och som kommer hemifrån. […]och så frågar: vad betyder det? Och så frågar 
man massa mer saker än vad man vågar göra på lektionen då sätter det sig mer och 
då har man ju med sig det hela livet […](Jonna), och Anders som tillämpar sitt läran-
de i livet, för då kan han förstå helheten på en annan nivå än vad han gjorde i skolan. 
 
6.4.2 Utveckling 
Enligt vår tolkning uttrycker ingen av de åtta eleverna utveckling på en metakognitiv 
nivå. 
 
6.4.3 Utvecklande lärande 
Denna undergrupp återger elevernas uppfattning av det egna utvecklande lärandet, 
dvs. lärande som leder dem framåt och ger nya kunskaper. 
 
Alla eleverna uppfattar det egna utvecklande lärandet. Ja, men man kan inte utvecklas 
om man inte har lärt sig någonting. Det finns ju inget att utveckla, man måste lära sig 
först och sen kan man utveckla det (Johan).  
 
Två av eleverna kopplar utvecklande lärande till det individuella lärandet och lyfter 
fram intresse och tydlighet som framgångsfaktorer. Malin menar att man utvecklas av 
saker som berört en men att det krävs både lärande och utveckling i kombination för 
att individen skall utvecklas. För att man ska kunna utvecklas måste man också matas 
med nya kunskaper. Man kan inte bara gå med sina gamla meriter, det man har rela-
terat till hela tiden (Malin). Jonna säger att hennes egen inställning till kunskap på-
verkar hennes eget utvecklande lärande. Men om man tänker: vet jag detta, så kanske 
det gynnar mig i framtiden. Då vet jag att jag inte skall göra så eller hur jag ska göra 
när jag kommer i en situation […]Min förmåga att utvecklas genom det jag har lärt 
mig… Om man lär sig vad ett plus ett är, sen utvecklar man sig så man vet vad 1000 
plus 1000 blir, om det nu var ett bra exempel. Men då har man ju utvecklats. Vet jag 
vad en lag är så vet jag sen när jag utvecklas vad alla lagarna är; så första steget 
resulterar i att jag gått hela trappan upp. Det gynnar mig (Jonna). 
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Tre av eleverna nämner övriga påverkansfaktorer (arbetsinsats, hemmet, lära att lära, 
eget ansvar och lärstil) som relevanta för utvecklande lärande. Nils uttrycker att han 
har gått från att lära för att lära till att lära för att utvecklas. Detta har han gjort med 
hjälp och stöd hemifrån. Jag har tagit med mig från grundskolan att jag kan lära mig 
saker nu, och använda dem i utveckling kan man säga […] (Nils). 
 
Cia, Anders och Tobias ser att de utvecklas både av framgångar och motgångar men 
de kopplar inte alltid denna utveckling till skolans lärande. […]när man kommer ut i 
arbetslivet så kanske man inte förstår alla sina uppgifter och så, och gör man misstag 
så kommer man ju ändå att utvecklas och bli bättre på det man gör (Tobias). Cia me-
nar att man kan lära bara för att lära men att det är svårt att inte utvecklas av det man 
lärt. Jag tror att varje gång du lär dig någonting så utvecklas du samtidigt som du 
lärde dig någonting nytt kan man säga (Cia). Anders menar att när han får genomföra 
något praktiskt så utvecklas han genom sitt lärande. Att man känner sig som ett geni 
om man säger så. Det känns mer verkligt än att man bara läser: en professor vann ett 
nobelpris för att dom gjorde detta och detta, jaha men nu gjorde jag det (Anders). Det 
är viktigt för honom att utvecklas med hjälp av det han lärt sig, annars är det ingen 
mening med att lära sig. För att du kan inte stå still i något. Alltså du måste utvecklas. 
En fjäril kan inte vara i en kokong hela tiden och stanna där som en fjäril. Det måste 
vara från en larv till en kokong till en fjäril ... Annars lever du inte livet utan då kaps-
lar man in sig i ensamhet. Och det hatar jag och kapsla in mig utan jag vill komma 
fram och uppnå ännu mer alltså jag vill inte bara hamna där på nån ser som en 
hundra procent, femtio procent. Att man bara hamnar på 50 procent (Anders). 
 
6.4.4 Insikten om det utvecklande lärandet 
Alla elever kan uppfatta händelsen och känslan som den inbringar hos Oppfinnar-
Jocke (figur 5.3.2, s. 24). Under den första pilotundersökningen, som var med Maria, 
pratade vi intervjuare sönder bilden och vi har därför valt att inte ha med hennes svar. 
Här nedan får övriga elever beskriva med egna ord vad som sker på bilden, och hur 
det känns. 
 
Under denna undergrupp uppger en av eleverna hemmet som en påverkansfaktor i 
relation till bilden. De flesta, när de är små så sitter ju ens föräldrar pratar om 
någonting och så frågar man: ”vad betyder det” bara för att man är så nyfiken. Så 
finns det kvar i huvudet och sen kanske på ett prov så kommer den frågan som man 
kanske inte alls kan och så tänker man efter: vad var det nu, vänta nu, det har mina 
föräldrar sagt till mig, för att jag frågat och då kanske han blir glad och stolt för att 
han har vågat fråga sina föräldrar vad det betyder och hans föräldrar har hjälpt han 
vidare så egentligen är det inte bara skolan som hjälper en utan föräldrarna också 
(Jonna). 
 
Övriga elevsvar presenteras utan vidare sammankoppling. 
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Han har ju fått en idé. Så har han gått runt och tänkt på länge och sen så den känslan 
får man också ibland när man, kanske i matten om man löser ett tal som man suttit 
länge med så kommer man på hur man ska göra, får man liksom lite, man blir glad 
och man känner sig nöjd med sig själv när man gör något sånt. En bra känsla tycker 
jag (Johan). 
 
Det ser ut om han har fått en väldigt bra idé. Att han har kanske klurat på nånting 
väldigt länge När han har suttit och klurat på detta eller kanske försökte lära sig 
någonting en dag och så lossnade det för honom och han verkligen känner att han har 
kommit på någonting. Känslan när man har kommit på någonting eller presterat bra 
på ett prov eller man när man känner att det går bra. Det är det bästa. Den bästa 
känslan! (Tobias). 
 
Han har väl kommit på någonting. Så han blir glad. Han har funderat länge på det, 
typ en lösning på en svårighet i vardagen eller nånting, tror jag (Malin). 
 
Jag läste mycket Kalle Anka när jag var yngre så jag har ju sett den här bilden ett 
flertal gånger. Det är Oppfinnar-Jocke. Han har väl ..det är väl ett problem som upp-
stått, i ett grupparbete, och så sitter alla och funderar och klurar och så upptäcker 
han: ”aha, jag fick en idé!” Nu jävlar kör vi igång! (Nils). 
 
Innan det, så var han väldigt förvirrad eller försökte att komma på någonting och nu 
så har då fått en idé och är glad för att han har fått en idé (Cia). 
 
Att man börjar fatta nånting. För jag har verkligen fått en sån solklar idé utav det när 
man inte har fattat nånting och sen så får reda på det mer och lär sig det mer. Som 
det med vikter på gymmet då man bara aha, det var där jag lärde mig det (Anders). 
 
6.4 Analys 
Vid intervjuerna kunde alla elever identifiera och sätta ord på känslor som bilden på 
Oppfinnar-Jocke (figur 5.3.2, s. 24) förmedlar. Detta visar på god insikt om vad som 
är utvecklande lärande men också på god uttrycksförmåga hos alla elever oavsett me-
ritvärde. Blackwell m.fl. (2007) menar att en god metakognitiv förmåga främjar både 
studieresultat och självbild, och detta inger hopp hos oss om att eleverna i vår under-
sökning kan gå ut från grundskolan trygga i sin uppfattning kring sin person och sitt 
utvecklande lärande. Ingen elev uppfattade utveckling på metakognitiv nivå och vi 
tror att detta beror på att utveckling inom skolan inte kan ske utan lärande och därmed 
är all utveckling, utvecklande lärande för elever i år 9. 
 
Då många elever uttrycker att de behöver beröras av det de lär sig för att utvecklas 
tror vi att utvecklande lärande sker inom individen och individuellt. Anders, som har 
näst lägst meritvärde, är den som i intervjun visar på enorm klokhet och god insikt i 
vad som utvecklar honom och hur han vill utveckla. Detta kan jämföras med Johan 



  
 

45 

och Nils, som höga meritvärden, men betydligt sämre förmåga att, för oss, identifiera 
sitt eget utvecklande lärande och sina behov. 
 
Detta bekräftar Boströms och Kroksmarks (2005) forskning och deras teaching-
learning-pardigm-modell (figur 2.3, s. 16) vilken menar att den metakognitiva för-
mågan hos elever främjas av att eleven lärt sig använda lärstrategier genom att de mo-
tiverats i sitt lärande. Därmed ser vi att det spelar inte så stor roll för kvantiteten av 
hur mycket kunskap (fakta) eleverna tar med sig vidare, utan det är kvalitén (djupet) 
på den kunskap eleverna har och hur de använder den som påverkar intresse och 
livslångt lärande.  
 
Sista frågan i vår intervjuguide (bilaga 2) handlar om vad som är viktigast för elever-
na: att utvecklas med det de lärt sig eller att kunna lära sig. Alla elever är överens om 
att det är att utvecklas men Maria och Nils menar att så länge de går i skolan så är det 
att lära sig och sedan, när de fått sitt drömjobb, kan de utvecklas. Dessa båda elever 
har höga meritvärden och motiveras av betyg och att lyckas. Vi tror att de därmed har 
svårt att identifiera utveckling som något som motiverar dem. Som lärare ser vi detta 
som ett misslyckande då skolan inte lyckats med det som Phillips och Soltis (2010) 
lyfter som framgångsfaktorer, nämligen att lyfta undervisningen till en sådan nivå 
som fångar eleven och ger en helhetsbild av ämnet/området och på så vis motivera 
eleven till att lära mer och därmed utvecklas.  
 
6.5 Påverkansfaktorer 
Under intervjuerna så har eleverna lyft fram påverkansfaktorer, som vi inte haft med i 
Modell för samverkansfaktorer för utvecklande lärande (Figur 3, s. 17). Dessa påver-
kansfaktorer kommer vi här nedan att redovisa i tabellform, där varje svar återges 
utifrån vem som sagt det och hur många elever som angivit samma påverkansfaktor. 
Elevsvar har kategoriserats, exempelvis om en elev har nämnt utomhuspedagogik, 
eller praktiskt arbete så har vi kallat det lärstilar. Detta för att få färre men större 
grupper och försöka utröna gemensamma och skilda uppfattningar i vad som påverkar 
eleverna i deras utvecklande lärande. 
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Påverkansfaktor Johan Tobias Malin Jonna Nils Cia Maria Anders Summa 

Intresse X X X X X X X X 8 

Eget ansvar X X X  X X X X 6 

Tydlighet/Struktur X    X X X X 5 

Arbetsro X  X  X X X  5 

Stöttning  X X X X  X  5 

Lärstil  X X X  X  X 5 

Individanpassning X  X X   X   4 

Hemmet  X  X X    3 

Tydligt språk     X X X  3 

Koncentration  X   X X   3 

Stress   X     X 2 

Bildning  X  X      2 

Lära att lära     X  X  2 

Förväntningar X  X      2 

Arbetsinsats X X   X    2 

Tävling X X       2 

Talang   X      1 

Feedback       X  1 

Tvång   X      1 

Frivillighet   X      1 

Läraren som  
hinder 

     X   1 

 
Figur 6.5(1): Elevernas uttryckta påverkansfaktorer för utvecklande lärande 
 
6.5 Analys 
Ovan har vi redovisat de övriga påverkansfaktorerna utifrån deras betydelse för de 
olika huvudgrupperna i tabellform (Figur 6.5). Här kommer vi att fokusera på att ana-
lysera frekvensen och försöka skönja vad eleverna uppfattar som viktigt för deras ut-
vecklande lärande. Nedan kommer tabellen 6.5 att presenteras och analyseras i relat-
ion till Modell över samverkansfaktorer för utvecklande lärande (figur 3, s. 17). 
 
Den påverkansfaktor som är väsentligast för alla eleverna är att de har eller får ett 
intresse för området eller uppgiften. Samtliga åtta uppger detta och ger även exempel 
på hur uppgifter och områden kan göras intressanta och därmed meningsfulla för dem. 
Med stöd av Phillips och Soltis (2010) och deras tankar kring lärarens förmåga till att 
fånga eleven i dess intresse och på så vis föra eleven framåt i sin egen utveckling, 
tycker vi oss se att eleverna bär nycklar till sitt eget lärande. Det gäller bara att som 
lärare hitta denna nyckel och vi tror att samtal (Vygotskij, 1980), förväntningar (Jen-
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ner, 2004) och relationer (Aspelin & Persson, 2011) är vägen till att låsa upp indivi-
duella lås. 
 
Dagens ungdomar kritiseras ofta och högljutt för bristande ansvarstagande och detta 
ställer vi i relation till att sex av de intervjuade eleverna i vår undersökning lyfter fram 
just det individuella ansvaret som relevant för det egna utvecklande lärandet. Eleverna 
uttrycker också att  tydliga mål gör det lättare för dem att ta eget ansvar. Deras svar 
angående tydlighet handlar både om tydlighet från läraren, tydlighet i mål och mål-
formulering samt tydlighet i språket och i det material som används av läraren. Dessa 
svar är helt i paritet med det som Hattie (2012) lyfter fram i sin stora forskningsöver-
sikt, och kan därmed sägas vara allmängiltiga för vilka framgångsfaktorer som är vik-
tiga att lyfta fram i svensk skola. Eleverna är också glasklara i sin uppfattning om 
vilka olika lärstilar som passar dem, deras person och deras lärande och om läraren 
kan finna varje elev och dennes unika lärstil tror vi och eleverna och Boström (2004), 
att de kan prestera bättre i skolan och därmed utvecklas vidare med kunskaperna de 
tillägnat sig och utvecklats med.  
 
När vi tittar på tabellen (figur 6.5, s. 46) slås vi av att elevsvaren över övriga påver-
kansfaktorer skiljer sig väsentligt åt i frekvens. De elever, Maria (8), Tobias (10) och 
Nils (10), som under intervjun uttryckt att de i skolan lärt sig att lära är också de ele-
ver som anger flest olika påverkansfaktorer som väsentliga för deras utvecklande lä-
rande. Detta kan ställas i relation till Jonna, som uttrycker att hon inte lär i skolan utan 
hemma. Hon uppger fem olika påverkansfaktorer och alla har koppling till henne som 
individ eller till hemmet. Hennes svar i relation till Mangels m.fl. (2006) kan visa på 
att om eleverna har utvecklat sitt lärande så har de också provat olika strategier för att 
komma framåt. Därmed vet de vad de behöver för sitt utvecklande lärande.  
 
Här är också Anders och Cia intressanta, då de har lägst meritvärde och uppger rela-
tivt få påverkansfaktorer, fem respektive sju. Detta kan ställas i relation till Malin och 
Johan, som har bland de högsta meritvärdena och uppger att de lär sig i skolan, och de 
uppger nio respektive åtta olika påverkansfaktorer för det utvecklande lärandet. Vi 
frågar oss om det kan vara så att Anders och Cia, som är duktiga på att identifiera 
vilka lärstilar som passar dem, ändå inte vet vilka övriga påverkansfaktorer som 
skulle kunna hjälpa dem, eller att de inte fått/velat prova olika strategier för sitt ut-
vecklande lärande. Båda dessa elever har god förmåga att sätta ord på sitt eget utveck-
lande lärande och visar på klokhet men det återspeglas inte i deras meritvärde. 
 
När vi såg tabellen (figur 6.5, s. 46) och de olika påverkansfaktorer som eleverna på 
ett eller annat sätt lyft fram slogs vi av att, trots en stor variation av påverkansfaktorer 
så kunde samtliga infogas i den modell vi utformat som analysredskap: Modell för 
samverkansfaktorer för utvecklande lärande (figur 3, s. 17). Utifrån de övriga påver-
kansfaktorerna utvecklar vi vår modell för att bättre förstå och tydliggöra elevernas 
uppfattningar av sitt eget utvecklande lärande på (figur 6.5(2)).  
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Figur 6.5(2): Elevernas uttryckta påverkansfaktorer i relation till modellen för sam-
verkansfaktorer för utvecklande lärande (figur 3, s. 17) 
 
Utifrån ramverket som utgörs av sociokulturella aspekter så som kamrater och lärare 
samt skolans uppdrag: lärande och utveckling, ser vi att de olika påverkansfaktorerna 
kan läggas in under hur dels läraren skall vara och agera men även hur kamraterna 
kan bidra till individens utvecklande lärande. Detta helt i linje med Vygotskijs (1980, 
1999) nästan 100 år gamla tankar kring hur lärandet sker utifrån den sociokulturella 
aspekten samt hur detta påverkar den enskilde elevens utveckling inom den proximala 
utvecklingszonen.  
 
Eleverna lyfter också fram övriga sociokulturellt färgade områden som kan kopplas 
till olika relationer som de har i och utanför skolan. Trevägsschemat, som Cole (1986) 
formulerat, är viktigt för elevernas utvecklande lärande och unisont lyfter eleverna 
fram intresse och tydlighet som viktiga faktorer både när det gäller mål, motivation 
och meningsfullhet. Därmed bekräftar eleverna i denna undersökning de tankar som 
flera av forskarna/författarna, bl.a. Phillips och Soltis (2010), Mangels m.fl. (2006) 
och Hattie (2012), nämner som framgångsfaktorer för lärande och utveckling. På in-
dividnivå lyfter eleverna fram olika delar som påverkar det individuella lärandet och 
den egna utvecklingen. Med stöd av elevernas uppfattningar kring sitt utvecklande 
lärande och vad som krävs för detta har vår uppfattning av samverkansfaktorer för 
utvecklande lärande stärkts. Vi tror oss se, med stöd av vår undersökning, att det är 
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det sociokulturella i relation till individen och trevägsschemat som lägger grunden till 
elevernas utvecklande lärande.  
 

7 Diskussion  
När arbetet av detta självständiga arbete påbörjades hade vi som syfte att:  
 

Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv vill vi undersöka hur elever, i slutet av den obli-
gatoriska skolgången, uppfattar det egna utvecklande lärandet. Undersökningen syftar till 
att se hur olika elever uppfattar sitt utvecklande lärande i relation till den sociokulturella 
miljön i skolan, samt mål, meningsfullhet och motivation för uppgifter och kunskapskrav. 
Syftet är också att se om elevers uppfattningar skiljer sig åt i relation till deras individuella 
behov för lärande, samt att se om det finns samband mellan olika elevers uppfattning av sitt 
eget lärande och deras individuella meritvärde. 

  
Detta syfte bröt vi ner till fyra frågeställningar som skulle fungera som hjälpme-
del för att besvara syftet. Dessa var följande:  

 
• Hur uppfattar eleverna att relationen till pedagogerna och den sociokulturella miljön bidrar 

till att utveckla deras lärande? 
• På vilket sätt uppfattar eleverna att de kan påverka sitt eget lärande så att det leder till ut-

veckling? 
• På vilket sätt framkommer begreppen mål, meningsfullhet och motivation i elevernas be-

skrivning av sitt utvecklande lärande? 
• Hur uppfattar eleverna relationen mellan sitt meritvärde och sitt kunnande? 

 
Då rapporten har en fenomenografisk ansats är vårt resultat inte på något sätt genera-
liserbart, utan de resultat vi presenterat är vår tolkning av åtta elevers uppfattningar 
kring sitt eget utvecklande lärande. Eleverna i vår undersökning uttrycker att lärares 
stöd och personliga relation till eleverna tillsammans med tydliga mål bidrar till deras 
utvecklande lärande. Eleverna uppfattar att lärandet sker i en sociokulturell miljö, 
men uttrycker att det är svårt att påverka hur lärandet skall ske. Eleverna har också en 
vag uppfattning av kopplingen mellan lärande och meritvärde. Dock är det uppenbart 
i deras svar att en lärare som har tydliga mål, tydlig struktur och tydligt språk skapar 
förutsättningar för motivation och meningsfullhet och detta leder till att eleverna upp-
fattar att deras påverkansmöjligheter blir större. Detta bidrar till att vi anser att vårt 
självständiga arbetes syfte och frågeställningar är uppfyllda och besvarade. 
 
Det är viktigt att beakta att vi som forskare har präglat eleverna genom vår intervju-
guide (bilaga 2) och genom vårt förhållningssätt till dem och till området under inter-
vjuerna. Som Säljö menar (2014) ser vi att vi genom vår profession präglar undersök-
ningen. Eleverna kan svar på ett visst sätt för att vi är i skolan; intervjuguiden är präg-
lad av oss och den litteratur vi tagit del av och ofrivilligt färgar detta elevernas svar 
samt genomsyrar säkert även vår tolkning av svaren. Trots dessa brister, som vi är 
medvetna om och har diskuterat under arbetets gång, ser vi att vårt resultat är relevant 
för oss men också för andra inom skolans sfär. Eliasson (2009) säger att det är denna 
medvetenhet och efterföljande diskussion som bär forskningen framåt. 
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I vår rapport har vi använt Brymans (2011) alternativa kvalitetskriterier tillförlitlighet 
och äkthet istället för reliabilitet och validitet eftersom vi ville kunna försöka komma 
så nära sanningen som en kvalitativ studie har möjlighet till. Under arbetet har vi som 
forskarteam samarbetat kring allt som rört undersökningen och dess innehåll, förutom 
genomförandet av sex av de åtta intervjuerna. All sammanställning av resultat och 
tolkningen av detta har skett tillsammans och därmed har vi försökt öka trovärdighet-
en för denna undersökning. När det gäller överförbarhet tror vi att elevsvaren i denna 
undersökning är representativa för en större population, då variationen av svar åter-
kommer hos elever med olika behov, olika meritvärden, olika kön och skilda geogra-
fiska platser. Därmed ser vi att eleverna trots individuella egenskaper har många lik-
nande behov för sitt utvecklande lärande.  
 
Då undersökningen är vår tolkning av åtta olika individers uppfattningar kan inte re-
sultatets pålitlighet fastställas, men eftersom vi har förhållit oss enligt Vetenskapsrå-
dets etiska regler (2011) och försökt på tydligt sätt redogöra för hur vi gått tillväga i 
varje steg av undersökningen. Vi har strävat efter att göra undersökningen så mätsäker 
som möjligt, och undersökningens pålitlighet är därmed tillförlitlig. De resultat som 
presenterats är elevernas unika svar citerade, och därmed är de äkta och rättvisande 
enligt Brymans (2011) äkthetskriterier och vi är övertygade om att eleverna skulle 
kunna känna igen sig själva och sina uppfattningar i vårt självständiga arbete. Därför 
är intervjusvaren möjliga att konfirmera och styrka, medan våra tolkningar av elever-
nas uppfattningar är ytterst subjektiva. Vi hoppas att eleverna som deltagit i under-
sökningen kan vidareutvecklas med hjälp av att de fått identifiera och sätta ord på sina 
behov för att nå utvecklande lärande och därmed ser vi att vårt självständiga arbete 
kan ge eleverna taktisk och katalytisk autenticitet (ibid.). Alla elever uttryckte att de 
tyckte det var roligt och givande att delta i studien, och vi tror att detta tillsammans 
med känslan av att någon är intresserad av vad jag tycker och tänker kan bidra till att 
de utvecklas som individer och skolelever. Eleverna har erbjudits att ta del av det fär-
diga självständiga arbetet, och vi tror att om eleverna läser arbetet i sin helhet och 
lägger denna kunskap till sin egen så kan Brymans (2011) samtliga äkthetskriterier 
uppfyllas. 
 
Uppsatsens område, ansats och syfte har lett oss till litteratur och forskning som vi 
synliggjort via en modell för samverkansfaktorer för utvecklande lärande (figur 3, s. 
17). Med hjälp av resultatet och efterföljande analys har vi kunnat vidareutveckla 
denna modell (figur 6.5(2), s. 48), och i diskussionen kommer vi utgå från denna sista 
version av modellen för att knyta ihop rapportens alla delar.  
 
Vygotskij (1999) och hans begrepp har legat till grund för denna undersökning, och 
hans sociokulturella lärande ligger som ett yttre ramverk i den modell som vi framar-
betat (figur 6.5(2), s. 48). Genom vår undersökning kan vi se att eleverna bekräftar 
Vygotskijs tankar kring att elever i samverkan med andra individer, på samma nivå 
eller snäppet bättre, utvecklas av en sådan samverkan. Som lärare är det viktigt att ha 
detta i beaktande när uppgifter utformas och när samverkanspartners sätts samman. Vi 
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tänker närmst på Tobias och hans tankar kring att kamrater inte lyfter honom och att 
han nämner tävlingsmomentet som en anledning. Här ligger det i lärarprofessionen att 
vägleda eleverna så som Klapp Lekholm (2010) beskriver och inte utforma summa-
tiva uppgifter och bedömningsmoment där det gäller att komma fram till rätt svar vil-
ket vi tror kan utmana elevernas tävlingsinstinkt.  Undersökningen och litteraturen ger 
oss stöd i att en god pedagog strävar efter att utforma varierad sociokulturell under-
visning, så som Barohny framskriver det (figur 2.2.4, s. 12), och uppgifter konstrueras 
formativt, samverkansfokuserat och utvecklande. Vi vill tro att vi som lärare genom 
systematisk pedagogik kan påverka elevernas utvecklande lärande, så som Säljö be-
nämner den sociokulturella revolutionen (2013). All pedagogisk personal skall enligt 
skollagen (2010:800) sträva mot att utjämna eventuella skillnader som elever har med 
sig in i skolan och i deras förmågor till lärande. Eleverna i vår undersökning har enligt 
oss samma förmåga att reflektera och identifiera sitt eget utvecklande lärande men de 
har inte samma redskap i sin verktygslåda. Därför blir vårt resultat utav en specialpe-
dagogisk relevans då vi ser det som en framtida arbetsuppgift att dels rusta eleverna 
med verktyg, så som lärstilar, läsförståelse, analysredskap etc., men också att hand-
leda pedagoger och skolledare till att möta och vägleda alla elever på vägen mot 
livslångt lärande. 
 
Anledningen till elevernas olika redskap kan bero på det som vi kallat för trevägs-
schemat i vårt analysschemat (figur 5.3.4, s. 26) dvs. mål, motivation och menings-
fullhet. Anders låga meritvärde kan förklaras med hjälp av Klapp Lekholm (2010) och 
hennes tankar om att motiverade elever lättare får högre betyg. Anders visar i sina 
intervjusvar på mycket god insikt om sig själv och sina lärstilar, men uttrycker också 
att han är omotiverad till skolarbetet, och kanske är det så att hans bristande motivat-
ion stått i vägen för relationen till ämnet och läraren. Blackwell, Trzesniewski och 
Dweck (2007) skulle kunna se Anders som ett offer för att bara ha fått insikt om olika 
lärstilar men inga redskap för att förstå hur han ska påverka sitt utvecklande lärande.  
 
Detta kan även förklaras utifrån de förväntningar som lärare har på eleverna beroende 
på faktorer som motivation, kön och tidigare prestationer, som Hedlin (2010) och 
Klapp Lekholm (2011) beskriver. Hattie och Yates (2014) menar att elever rankar 
lärares främsta egenskaper till att vara: kompetenta, trovärdiga och rättvisa. Om en 
elev känner sig orättvist bemött och bedömd så påverkar det relationen till läraren och 
därmed ämnet/uppgiften, vilket i sin tur kan leda till att elevens motivation minskar 
eller rent av uteblir. Detta ser vi i vår undersökning, och vi tänker framförallt på To-
bias som känner sig dömd för sina tidigare insatser i skolan och inte på det han preste-
rar idag. Men även Malin som uttrycker att hon möjligen tror sig få för höga betyg i 
vissa ämnen, något som vi kopplar till lärarens förväntning på henne som ”duktig 
flicka” men också för att hon är en motiverad elev.  
 
Eleverna i vår undersökning och den variation som återfinns i deras meritvärden ser vi 
även kan bero på att elever som Cia och Anders, som har de lägsta meritvärdena, 
kanske inte är så bra på det som Broady (2007) kallar Den dolda läroplanen. Kan det 
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vara så att dessa elever saknar eller behärskar dåligt förmågor som att kunna arbeta 
enskilt, att vara uppmärksam, att kunna vänta på sin tur, att kunna kontrollera impul-
ser, att undertrycka det egna till förmån för gruppen, att lyda och förstå lärarens in-
struktioner samt att kunna återupprepa det som läraren lärt ut? Dessa båda och många 
med dem kan inte tyda skolans kultur och underliggande krav och eventuellt påverkas 
läraren därmed av den dolda läroplanen vid bedömning och betygsättning. Vi ser att 
vi som lärare är skyldiga att ha höga förväntningar, som Jenner (2004) uttrycker det: 
Med pedagogens positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat …, men utan 
pedagogens positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda resultat (s. 85). Men 
dessa förväntningar måste vara lika för alla elever oavsett kön, sociokulturell bak-
grund och motivation, vilket vi också är ålagda att ha enligt Skollagen (2010:800). 
Höga förväntningar på alla elever i kombination med en korrekt bedömning och be-
tygsättning är förutsättningar för att svensk skola ska bli en skola för alla och inte bara 
en skola för somliga.  
 
Alla elever i vår undersökning uppgav intresse som en viktig påverkansfaktor för det 
individuellt utvecklande lärandet. Phillips och Soltis (2010) menar att skolan måste 
fånga eleverna i det som är meningsfullt och intressant i deras livsvärld, vilket elever-
na i vår undersökning bekräftar då de uttrycker att kunskap måste vara intressant, an-
vändbar och kopplad till nuet.   
 
En lärare måste alltså fånga eleverna i nuet och få dem att förstå syftet med det som 
skall läras och tillsammans med lärarens förmåga att vara kompetent, trovärdig och 
rättvis i kombination med ett relationellt och individualiserande sätt (Hattie och Yates, 
2014) skapas av läraren förutsättningar för eleverna. Detta kan i sin tur kopplas till 
Boström (2004) som menar att individuellt riktad undervisning både ökar elevernas 
motivation och deras prestation vilket kan leda till att eleverna utvecklar metakogni-
tiva förmågor. Eleverna i vår undersökning kunde samtliga med lätthet framkalla det 
positiva minnet och känslan av hur ett utvecklande lärande ter sig när de fick se bilden 
av Oppfinnar-Jocke (figur 5.3.2, s. 24). Vi önskar att varje dag i skolan kunde bjuda 
varje elev på känslan av utvecklande lärande så som Nils uttrycker det: Nu jäklar kör 
vi! Eller som Malin säger: Aha, nu fattar jag!  
 
Något som oroar oss är att så många elever i vår undersökning inte uppfattar att de 
kan påverka sitt eget lärande. Ännu mer oroande är det att vi tycker oss se att det är de 
elever med lägst meritvärde som uppger att de har svårast att påverka hur och vad de 
ska lära. Det är aldrig bra att generalisera men med stöd av vår erfarenhet menar vi att 
elever med låga meritvärden är elever som ofta är i behov av särskilt stöd. Vår under-
sökning synliggör den specialpedagogiska relevansen i att möta och stötta elever som 
saknar strategier och motivation i skolan. Vi hoppas och leker med tanken, att vår 
samverkansmodell för utvecklande lärande (figur 3, s. 17), som i grunden är en sam-
manfattning av nästan 100 års pedagogisk forskning med Vygotskij som utgångspunkt 
ska kunna utgöra ett användbart specialpedagogiskt redskap, en visualisering av vad 
som är ett utvecklande lärande. 
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I skolan möts individer och det är lärarens skyldighet att anpassa undervisningen efter 
var och ens olika behov (Skollagen, 2010:800). Många lärare ställer sig dock frågande 
till hur de ska lyckas bemöta alla dessa olika behov. Eleverna i vår undersökning lyf-
ter fram relationen, stödet och individanpassning som viktiga påverkansfaktorer för 
deras utvecklande lärande. Genom intervjuerna har vi fått insikter om elevernas upp-
fattningar om vilka övriga påverkansfaktorer just dessa elever lyfter fram som viktiga 
för sitt lärande. Påverkansfaktorerna är individuella för eleverna men i pedagogisk 
litteratur och forskning återfinner vi samtliga områden. Genom vår utbildning och vår 
profession förstår vi vikten av goda relationer och vår undersökning bekräftar för oss 
att det är relationen och förhållningssättet till, samt dialogen med, eleverna som ger 
oss verktyg för att möta dem i deras utvecklande lärande. Vi tror att vår modell av 
samverkansfaktorer för utvecklande lärande (figur 3, s. 17) kan användas av lärare i 
dialog med elever för att se vad eleverna har förstått och vad som ännu inte förståtts 
för att gemensamt med dem försöka hitta nyckeln till varje enskild elevs utvecklande 
lärande. Om läraren skapar förutsättningar för arbetsro så eleverna och deras skolkam-
rater får möjlighet att koncentrera sig på rätt saker samt om läraren har tydlig struktur 
i undervisningen och i den formativa bedömningen, tror vi att eleven kan stöttas och 
lyftas i sitt utvecklande lärande. 
 
I vår inledande del nämner vi den så ofta hätska skoldebatten. Många är de som har en 
åsikt om hur skolan borde vara, som känner anledningarna till elevernas svikande 
resultat och som tycker sig ha lösningen på problemen. Vi som verksamma i skolan 
ställer oss ofta frågande till den debatt vi kan läsa om i media och alltför ofta kan vi 
inte identifiera de kloka elever vi dagligen möter med den tabloidbild av svagpreste-
rande elever som enligt den mediala diskussionen ska återfinnas i den svenska skolan. 
I vår undersökning har vi mött åtta fantastiska individer som samtliga, trots högst skif-
tande meritvärden, visar på goda insikter och tankar kring lärande samt på en god 
förmåga att uttrycka dessa. Vi ser att skolans viktigaste uppdrag är att locka fram ele-
vernas lust att lära, vilket Skolverket (2011) uttrycker på följande sätt: 
  

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra (s. 9). 
 

Det är inte resultatet på PISA-testet som avgör huruvida en elev kommer att lyckas 
eller misslyckas med sitt liv, utan hur väl skolan lyckats utjämna skillnader, motivera 
och utveckla individens känsla för sig själv och sin förmåga. EU lyfter fram åtta 
nyckelkompetenser varav den viktigaste för vår undersökning är: Lära att lära. Om 
skolan under nio år lyckas med att stimulera eleven skapas förutsättningar för fortsatt 
utveckling och detta kan bidra till att skolan släpper ifrån sig kloka samhällsmedbor-
gare med lust att lära för resten av livet. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 
Utifrån vår undersökning kan vi identifiera flera olika forskningsområden som kan 
utvecklas utifrån det område som vi valt. Först och främst hade det varit spännande att 
genomföra samma undersökning som vi gjort men i ett större urval av niondeklassare. 
Detta är svårt och tidskrävande, allra helst om intervju väljs som metod, men om det 
hade varit möjligt att omvandla intervjuguiden (bilaga 2) till enkätfrågor hade fler 
kunnat delta och därmed hade resultatet kunnat säkerställas och bli generaliserbart. 
 
Det hade även varit intressant med en interventionsstudie över lärares användning av 
vår modell för samverkansfaktorer (figur 3, s. 17), för att få lärares uppfattning av hur 
detta verktyg fungerar i praktiken. Både när det gäller själva modellen som redskap, 
men också för att se hur dialog och relation kan påverka hur det enskilda stödet till 
elever i behov av särskilt stöd kan individanpassas och hur detta påverkar elevernas 
resultat i skolan. 
 
Det finns mycket forskning kring metakognition, metalärande och metakognitiva för-
mågor, och allt detta har vi i vår undersökning valt att kalla för utvecklande lärande. 
Detta är dock vår slutsats, två verksamma specialpedagog/speciallärare, och det hade 
det varit intressant med en studie över om det faktiskt går att klumpa ihop dessa olika 
begrepp och deras innebörd.
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Bilagor 
Bilaga 1 
Missivbrev till rektorer och elever. 
Hej! 
Vi heter Ewa Jäderlund och Kajsa Petersén, och är lärare för högstadiet och gymna-
siet. Vi läser nu till speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling samt 
specialpedagog. Under våren och sommaren 2015 kommer vi att skriva en magis-
teruppsats gemensamt inom området specialpedagogik. 
 
Med anledning av ovanstående har vi valt att kontakta er skola för att genomföra den 
undersökning vi ska utföra och här nedan vill vi förklara lite närmare om hur vi kom-
mer att göra. 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka om elever i år 9 är medvetna om sitt lärande och om 
de kan identifiera och sätta ord på detta. Vi vill också se om eleverna ser ett samband 
mellan sitt lärande och meritvärde. Tanken är att materialet ska samlas in genom in-
tervjuer. Varje intervju kommer att utföras med hjälp av en intervjuguide, dvs. i för-
väg utformade frågor. Samtalen kommer att spelas in med hjälp av en iPhone. Svaren 
kommer sedan att analyseras och tolkas av oss, och endast användas för denna under-
sökning och kommer inte spridas till någon annan. 
 
För att ni som väljer att ingå i vår undersökning ska känna er trygga med att delta, vill 
vi poängtera att vi utgår ifrån de allmänna regler kring god forskningssed som tagits 
fram av Vetenskapsrådet. Vi kommer att se till att all information om dig och ditt del-
tagande avidentifieras i vår undersökning. Vi vill också påpeka att du när som helst 
kan avbryta din medverkan fram till dess att intervjun är genomförd i sin helhet. 
 
Vi hoppas att du väljer att delta i denna undersökning och att vi får ett gott samarbete! 
Om du har några frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta oss per 
telefon eller mail.   
 
Tack på förhand! 
Vänligen, 
 
Ewa Jäderlund          eefwah@gmail.com               
0730-934030  
  
Kajsa Petersén kajsa.petersen@halmstad.se  
0760-149139 (privat),  0721-556853 (arbete) 
 
Handledare vid Linnéuniversitetet i Växjö 
Margareta Ekberg margareta.ekberg@lnu.se            0470-708178  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
·         Berätta lite om vem du är i skolan, som elev. 

Man går i skolan både för att lära sig och för att utvecklas, eller hur? Ett exempel på 

hur vi skiljer mellan lärande och utveckling skulle tex kunna vara när du lärde dig 

multiplikationstabellen. Då lärde du dig kanske att rabbla den utantill som ett rin-

nande vatten, men när det var först senare som du lärde dig att använda din kunskap 

om den praktiskt, för att räkna ut något snabbt, tex när du handlar i affären, dvs du har 

omsatt ditt lärande till utveckling. Beskriv skillnaden mellan att lära och att lära och 

utvecklas. 

·         Nu har du snart gått nio år i skolan – hur tänker du kring lärande och utveckl-

ing? 

·         Beskriv hur du är med och påverkar ditt lärande och din utveckling? 

·         Berätta hur lärarna skall stötta dig i ditt lärande och din utveckling? 

·         Vad krävs av en lärare för att du ska lära dig, och utvecklas? (Vilka egenskaper 

behöver en lärare ha?) 

·         Beskriv hur du kan motiveras till lärande. 

·         Vet du vad som krävs av dig inom de olika ämnena och dess kunskapskrav och 

bedömning? Är det tydligare i något ämne än i något annat? På vilket sätt? Hur då? 

Varför inte? 

·         Vad är bra med att arbeta målrelaterat (som de gjort under hela högstadiet) och 

finns det något som inte är bra med det? 

·         Beskriv hur skoluppgifter kan göras meningsfulla för dig och ditt lärande och 

din utveckling? 

·         Hur kan gruppen av kamrater hjälpa dig i ditt lärande? 

·         Beskriv i vilken miljö du anser att du lär och utvecklas bäst? Varför är det så? 

·         Visa bilden: Kan du berätta vad som hänt innan den här bilden och vilken 

känsla den vill beskriva? Berätta om någon gång då du i skolan upplevt den känslan 

som bilden beskriver? Hur kändes det då? 

·         Vill du berätta vad du har för meritvärde? 

·         Vad tycker du om relationen mellan ditt kunnande och ditt meritvärde? 

·         Vad tror du är viktigast för dig att ta med dig ut i livet, din förmåga att lära dig 

eller din förmåga att utvecklas genom det du lärt dig? Varför då
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