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ABSTRACT 
The purpose of this study was to describe and analyse attitudes to learning among some 
students at the high school level, who receive special education in school. The questions in 
focus were how they perceive their own ability and their responsibility for their own learning 
and whether they think that there are other factors that affect learning. In that case, what 
factors could that be? The method used had a phenomenological approach and was carried 
out by half structured interviews with eight students from college preparatory programs. 
The theoretical framework used was a combination of the mindset-theoretical perspective 
of Carol Dweck and the sociocultural perspective of Lev Vygotskij. The results show that a 
majority of the interviewed students has a fixed mindset, which has a negative effect on 
their motivation for schoolwork, for their perseverance, and for their way of dealing with 
adversities. However, they all have a desire to succeed with their education, and even if they 
do not always manage to take responsibility for it, they do have a theoretical knowledge of 
successful strategies for learning. Those strategies are in full harmony with the sociocultural 
perspective which has had impact on the Swedish school system, and include activities that 
are social, mediated, situated and creative. According to the interviewed students other 
factors that affect learning are teachers and special educators, the situation outside of 
school and whether the student’s request for special aid is taken seriously at an early stage 
or not. 
 
Keywords: learning attitudes, mindset theory, sociocultural perspective, strategies for 
learning. 
Nyckelord: attityder till lärande, mindset-teori, sociokulturellt perspektiv, strategier för 
lärande. 
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1. INLEDNING 
 

Efter flera år av sjunkande kunskapsresultat, sett till internationella mätningar, kan man nu 
ana ett litet trendbrott1, men det är fortfarande en lång väg att vandra innan Sveriges skolor 
kan känna sig helt nöjda. Lärare i skolor runt om i Sverige gör allt de kan för att höja 
motivationen och öka måluppfyllelsen i sina klasser, ofta med knappa resurser och stora 
grupper. Men även om resursbrist ofta är en bidragande orsak så är det en grov förenkling 
av ett komplext problem att säga att det bara handlar om resurser och klasstorlek. 
 
Forskningen visar att läraren har stor betydelse för ett framgångsrikt lärande och därför 
riktas fokus mot lärarna och deras attityder till sina elever och till sin undervisning (Hattie, 
2012). Andra faktorer som lyfts fram är miljön i skolorna och hemmets betydelse. 
Socioekonomisk bakgrund har en dokumenterad effekt på studieresultat (Gardinier & 
Almroth, 2010). Idag går majoriteten av Sveriges ungdomar vidare till gymnasiet, vilket gör 
att man på denna skolnivå möter elevgrupper som tidigare inte fanns på gymnasiet. 
 
Många elever som tidigare skulle ha valt ett yrkesförberedande (praktiskt) program väljer 
dessutom idag att gå ett högskoleförberedande (teoretiskt) program. En av anledningarna till 
det är gymnasiereformen 2011 (Gy11) som gjorde alla program treåriga. De tidigare tvååriga 
praktiska linjerna är numera treåriga yrkesförberedande program, men kan inte längre ge 
högskolebehörighet utan att man läser till extra kurser. Många föräldrar råder då sina 
ungdomar att välja ett program som ger möjlighet att läsa vidare på universitet. Detta har 
fått till följd att flera yrkesförberedande program inte kan fylla upp sina platser, trots att 
arbetsmarknaden skriker efter deras kompetens, medan istället de högskoleförberedande 
programmen är överfyllda, med nya utmaningar som konsekvens. 
 
Dessa är några faktorer som medverkar till komplexiteten i dagens svenska gymnasieskolor. 
Men vilken betydelse har elevens egen inställning till lärande och till sina möjligheter att 
lyckas? Och vad tänker de som får kämpa allra mest för sin akademiska utveckling? Denna 
undersökning syftar till att ta reda på hur elever som får stöd eller extraanpassningar i en 
vanlig gymnasieskola, med i huvudsak högskoleförberedande inriktning, tänker runt lärande 
och utveckling. Vad är det som triggar vissa elever till att arbeta målinriktat och uthålligt och 
vad är det som gör att andra lättare ger upp? 
  

                                                                 
1 I de senaste resultaten från TIMSS och PISA, två internationella undersökningar där Sveriges elever under flera 
år haft sjunkande resultat, visar nu resultaten från 2015 års undersökningar en svag uppgång i resultaten av 
Matematik, Naturkunskap och Läsförståelse. Till viss del kan det dock möjligen förklaras av en högre motivation 
hos de undersökta eleverna att göra sitt bästa på proven än vid mätningen 2012. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera attityder till lärande hos 
gymnasieelever som får stödinsatser. 
 

Frågeställningar: 
– Hur ser gymnasieeleverna på sin egen förmåga och sitt eget ansvar för att lära sig? 

– Anser de att även andra faktorer, förutom den egna förmågan, påverkar lärandet? I 
så fall vilka? 
 

3. BAKGRUND 
I denna del av rapporten redovisas bakgrunden till studien på nationell nivå, samt ett urval av den tidigare 
forskning som finns på området. 
 

3.1 Nationell bakgrund 
Svenska elevers kunskapsresultat i internationella studier har under många år varit 
sjunkande i basämnen som matematik, naturkunskap och läsförståelse (Skolverket, 
Grundskolan i internationella kunskapsmätningar-kunskap, skolmiljö och attityder till lärande 
Rapport 407, 2014). Exempel på sådana studier är TIMSS, PISA och PIRLS2. Och även om de 
allra senaste resultaten visar på ett försiktigt trendbrott vad gäller kunskapsresultaten i 
matematik och naturkunskap så är jämförelsen med andra OECD-länder fortfarande tråkig 
läsning. Svenska elever behåller även bottennivåer vad gäller sen ankomst (endast Chile och 
Israel är sämre), vilket kan tyda på att motivationen för skolarbetet inte ligger på topp 
(Skolverket, 2016b). 
 
Skolverket genomför också med regelbundenhet egna attitydundersökningar bland elever 
och lärare i Sveriges skolor, och i samtliga undersökningar sedan 1997 är det ungefär var 
tionde elev i årskurs 7-9 och gymnasiet som tycker att det sällan eller aldrig känns 
meningsfullt att gå till skolan. Bara fyra av tio gymnasieelever uppger att de aldrig är borta 
från skolan utan anledning (Skolverket, 2016a). 
 
Samtidigt är skolans uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära (Skollagen 2010:800). Om det är just vid lusten att lära som skon klämmer kan 
man misstänka att de elever som har störst bekymmer att klara skolvärldens krav också är de 
som har svårast att hitta motivationen att anstränga sig för sin akademiska utveckling. 
Skolverket slår fast att undervisningen inte bara ska ta hänsyn till individuella förhållanden 
för varje elev utan till och med ta dessa som utgångspunkt för elevernas fortsatta lärande 

(Skolverket, 2011). 
 

Skolklimatet har i tidigare undersökningar visat sig ha påverkan på elevers lärande då till 
exempel rädsla och oro eller stökig miljö i regel försvårar lärandet. Men vad tänker de elever 

                                                                 
2 TIMSS mäter kunskaper i Matematik och Naturkunskap i åk 4 och 8, PISA mäter Matematik, Naturkunskap och 
Läsförståelse för 15-åringar och PIRLS mäter läsförståelse i åk4. Alla dessa undersökningar kompletteras även 
med attitydundersökningar i enkätform. 
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som befinner sig i svårigheter med lärandet i skolan? Hur ser de på lärande och vad som 
påverkar lärandet? Det är vad denna studie vill ta reda på. 
 

3.2 Tidigare forskning 
Idag är de flesta forskare överens om att det inte är intressant att diskutera om skillnaderna 
mellan människor och deras olika intelligensnivåer handlar om arv eller miljö. Man är 
snarare medvetna om att det handlar om en kombination av de två, där genuppsättning och 
miljöfaktorer ständigt växelverkar med varandra. Dweck hänvisar i sin bok Mindset, du blir 
vad du tänker till neurologen Gottlieb som menar att det i vår utveckling inte bara sker ett 
samarbete mellan gener och miljö, utan att ”generna kräver stimuli från miljön för att 
fungera som de ska” (Dweck C. , 2015). 
 
Tidigare trodde man att hjärnans kapacitet minskade med stigande ålder och att skadade 
eller döda hjärnceller inte kunde ersättas. Ny forskning visar på det motsatta. Hjärnan är 
tvärtom mycket formbar och kan producera hjärnceller även i vuxen ålder. Den kan även 
ersätta förlorade funktioner med ett annat område som ursprungligen använts till något 
annat. I takt med användning så skapar hjärnan nya synapser, det vill säga kopplingar som 
gör att nytt lärande är möjligt. Man kan säga att hjärnan växer när den tränas, precis som 
muskler som tränas (Doidge, 2008). 
 
Sternberg, som är framstående inom intelligensforskning, bidrar med sin artikel 
”Intelligence, Competence and Expertise” i The Handbook of Competence and Motivation. 
Där framhåller han träningens betydelse för utveckling och menar att det främsta kriteriet 
när det gäller att uppnå en hög kunskapsnivå ”inte är någon statisk tidigare förmåga utan 
målmedveten satsning” (Elliot & Dweck,ed., 2005).  
 
Inom pedagogisk forskning har en hel del energi satsats på att ta fram så kallade 
framgångsfaktorer och på att utröna vad som är effektivt för framgångsrikt lärande. Den 
faktor som framstår som viktigast är hur läraren agerar. Utbildningsforskaren Hattie (2012) 
som gjort en av världens största metastudier av vilka faktorer som har positiva effekter på 
lärande föreslår att läraren bör studera sin egen undervisning och se vad som fungerar. Det 
gäller alltså att söka återkoppling på sin undervisning och sedan ändra den utifrån ljuset av 
den återkopplingen. Lärarens relation till sina elever och det klassrumsklimat som läraren 
och eleverna tillsammans skapar har stor påverkan på lärandet. 
 
Hattie vill även höja medvetenheten om att den respons som läraren ger sina elever har 
betydelse och att viss respons till och med har negativa konsekvenser (Ibid.). Hattie 
uppmuntrar dessutom lärare att sätta upp lämpliga utmaningar som bygger på tydlig 
förståelse för var eleven befinner sig för närvarande och vad nästa steg bör vara, att ha höga 
förväntningar om att alla elever kan lära samt att känna passionerat för och stödja lärandets 
språk (Yates & Hattie, 2014). 
 
För att utveckla undervisningen föreslår Timperley, en annan utbildningsforskare, kollegialt 
lärande där lärare lär sig tillsammans och av varandra genom ett aktivt samarbete och 
systematiskt lärande. Motivet ska inte vara lärares fortbildning i sig, utan det stora målet 
måste vara att lärarnas lärande får en positiv effekt på elevernas måluppfyllelse. För att 
detta ska bli möjligt måste lärarna tro att deras elever kan lära sig effektivare (Timperley, 
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2013). Skolan bör vara en lärande organisation där systematiskt reflektionsarbete gör att 
både lärare och elever utvecklas (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 
 
För det konkreta arbetet i klassrummet framhåller Wiliam (2013) ett formativt 
förhållningssätt, där läraren tillsammans med eleven identifierar: Vart ska eleven, var 
befinner sig eleven just nu och hur ska eleven komma vidare? Wiliam menar att ett formativt 
arbetssätt bör vara uppbyggt efter fem strategier. Till att börja med är det grundläggande 
med ett tydliggörande av målen, vilket innebär att man klargör och skapar delaktighet kring 
målen och kriterierna för att lyckas. 
 
Den andra strategin handlar om undervisningsmiljön, där det är viktigt att skapa ett positivt 
klassrumsklimat med diskussioner, aktiviteter och uppgifter som gör det synligt vad eleverna 
kan och hur de ska lära sig mer. Eleverna måste veta att det inte bara är okej att misslyckas 
och svara fel, utan att man till och med lär sig bättre genom att få tänka, prova och göra fel 
än om någon direkt berättar vad som är rätt. 
 
Feedback är den tredje strategin som ingår i ett formativt arbetssätt. För att den ska vara 
effektiv och ge de resultat som vi avser bör vår feedback utgå ifrån de tre stegen som redan 
nämnts: Vart ska eleven, var befinner sig eleven just nu och hur ska eleven komma vidare? 
Det vill säga, vi måste förvissa oss om att eleven vet vad som är lärandemålet, visa hur långt 
eleven för närvarande har kommit i sin strävan mot det målet och sedan berätta hur eleven 
ska göra för att lära sig det som saknas för att komma ända fram. Mycket av den feedback 
som ges har ingen, eller rent av negativ effekt därför att det inte är återkoppling som för 
eleven framåt. 
 
Kamratrespons är en fjärde strategi som egentligen utgår från den sociokulturella teorin, där 
det framhålls att vi lär oss i samspel med varandra. Det handlar inte om att elever ska rätta 
eller betygssätta varandra utan om att elever ska stödja och hjälpa varandra för att bättre nå 
målen. Den sista strategin, självbedömning, har som mål att göra eleverna mer delaktiga i 
sitt lärande, att de ska äga sitt eget lärande, genom att få syn på olika lärandekvaliteter och 
inse att de faktiskt utvecklas (Wiliam, 2013)3.  
 
Forskaren Appelgren genomförde en studie med hjälp av funktionell hjärnavbildning, så 
kallad FMRI, som är en hjärnavbildningsteknik där man kan undersöka skillnader i 
hjärnaktivitet genom att analysera blodflödet i olika områden i hjärnan. Försökspersonerna 
fick i uppdrag att lära sig en uppgift. Under arbetet gavs ibland karaktärsberöm, vilket gjorde 
dem stressade och osäkra, och ibland gavs processinriktat beröm, vilket gjorde att de lärde 
sig uppgiften snabbare och var mer motiverade att fortsätta med övningen. Det innebär att 
även mitt under en uppgift reagerar vi olika på olika typer av feedback. Appelgrens forskning 
innefattar även förväntningar inför en krävande uppgift. Hennes slutsats är att viljan och 
förmågan att kämpa med krävande uppgifter där man lär sig nytt påverkas av flera 
omständigheter: inställningen till uppgiften, möjligheten till koncentration under arbetet och 
vilken sorts feedback som ges (Appelgren, 2015). 
 

                                                                 
3 För en fördjupning av några av de största internationella pedagogikforskarna som har stor påverkan på svensk 
skola idag se Ersgård (2016). 
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Hörnqvists studie Elevers upplevelse av kompetens visar att kompetens i elevers ögon är ett 
mångfasetterat begrepp, bland annat: upplevelsen av att behärska något, att ha kapacitet 
och en kognitiv behållning, upplevelsen av att bli bekräftad, en känsla av tillfredsställelse och 
att vara i fas, men framför allt att skapa sig en personlig relation till uppgiften (Hörnqvist, 
1999). 
 
Elever som befinner sig i skolsvårigheter har ofta lägre självkänsla vilket påverkar både 
motivation och resultat (Polychroni, Koukoura, & Anagnostou, 2006). Studier har även visat 
att för att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att lyckas är hopp, känsla av samhörighet 
och tro på sin egen kapacitet viktigt både hos eleverna och hos deras lärare (Levi, Einav, 
Raskind, Ziv, & Margalit, 2013). 
 
Brooks och Goldstein har gjort en studie av lärare som lyckas fostra elever med uthållighet, 
och man har kommit fram till att effektiva pedagoger förstår att de kan ha en livslång 
påverkan på sina elever och de vill även väcka hopp och uthållighet. De inser att vad som 
händer i klassrummet och hur eleverna beter sig har lika mycket med dem själva som med 
eleverna att göra och de tror att alla elever vill lyckas. Om en elev inte lär sig funderar de på 
hur de kan ändra sin undervisning så att det passar eleven. De tror inte att den tid de ägnar 
åt elevens socio-emotionella behov är något som sker utöver kursplanens formuleringar och 
som tar tid från undervisningen utan de använder sin empatiska förmåga för att nå fram till 
eleven. Dessa lärare inser också att grunden till framgångsrikt lärande är det trygga 
klassrumsklimat som läraren och eleven skapar. De har även förstått att elever blir mer 
motiverade när de känner ett sorts ägarskap av sin utbildning. Lärare som lyckas fostra 
elever med uthållighet förstår dessutom att vara disciplinära som utbildare, men inte för att 
förödmjuka och skrämma. De inser nämligen att ett av de största hindren för lärande är 
rädslan för att göra misstag och skämmas och känna sig förödmjukad (Brooks & Goldstein, 
2008). 
 
För att undervisningen ska bli effektiv har det även påvisats att lärarens eget mindset har 
påverkan på elevernas resultat. Om en lärare inte tror att en elev har förutsättningar för att 
klara en kurs är sannolikheten större att eleven inte heller klarar kursen och tvärtom (Rattan, 
Good, & Dweck, 2012). 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I det följande avsnittet beskrivs ett mindset-teoretiskt perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv, som har 
olika traditioner och användningsområden. Där mindset-teorin främst handlar om hur individers syn på 
intelligens påverkar deras sätt att ta sig an lärande innehåller det sociokulturella perspektivet en rad tankar om 
hur lärandet går till. I den grundläggande synen på lärande finns det dock beröringspunkter som gör att dessa 
perspektiv går bra att kombinera och kan fungera som raster genom vilka resultatet av intervjuerna kan 
betraktas. En förklaring av hur de olika perspektiven kompletterar varandra avslutar detta avsnitt. 

 

4.1 Mindset-teoretiskt perspektiv 
Psykologiprofessorn Carol S Dweck har bedrivit forskning under mer än trettiofem års tid och 
utfört en stor del av denna forskning på elever och studenter i olika stadier av skolsystemet. 
Hon har forskat om just elevers syn på lärande och sina egna möjligheter att lyckas och även 
om hur lärare kan påverka elevers sätt att se på dessa saker. Forskningen omfattar även 
vuxna inom olika områden. Hon menar att vårt sätt att förhålla oss till intelligens påverkar 
vår motivation, uthållighet och hur vi hanterar motgångar. 
 
Dweck visar på två huvudspår, där vi människor oftast omfattar det ena i högre grad än det 
andra: ett låst tankesätt (fixed mindset, på svenska även kallat statiskt mindset) där man ser 
intelligens som något man fått en viss mängd av och som därmed inte kan påverkas särskilt 
mycket. Det andra är ett utvecklande eller öppet tankesätt (growth mindset, på svenska 
även kallat dynamiskt mindset) som innebär att man ser intelligens som något som kan 
förändras med träning och ansträngning (Mangels, Butterfield, Lamb, Good, & Dweck, 2006). 
 
Människor som har ett statiskt mindset gör gärna övningar som man vet att man klarar av, 
som bekräftar att man är intelligent men försöker att undvika utmaningar och situationer 
där man riskerar att misslyckas. Människor med ett dynamiskt mindset däremot har bilden 
att intelligens är något man arbetar sig till, och hela tiden kan utveckla. Detta innebär att 
man gärna söker utmaningar eller uppgifter som kräver en insats och ser misslyckanden som 
ett sätt att utvecklas (Scott Yeager & Dweck, 2012). 
 
Dweck menar att man kan ha skilda mindset i olika ämnen och situationer, att man sällan har 
ensidigt bara det ena eller andra synsättet, men att man ändå lutar mer åt ett sätt att tänka. 
Det vill säga att man till exempel kan ha ett statiskt mindset vad gäller synen på intelligens, 
medan man har ett dynamiskt mindset när det gäller sportslig förmåga eller konstnärlig 
talang. Men det viktigaste av allt är, enligt Dweck, att man kan ändra sitt mindset och på så 
sätt påverka sin motivation. Genom att anta ett dynamiskt mindset kommer motivationen 
för att arbeta mer uthålligt och förmågan att bättre hantera motgångar att öka, vilket i sin 
tur bäddar för större framgångar i lärande och utveckling. Dweck påstår inte att alla är födda 
med samma förutsättningar eller att alla kan uppnå samma resultat, men att alla utifrån sin 
egen startpunkt kan utvecklas (Dweck C. , 2015). 
 
Dweck menar att genom att undervisa elever om hur hjärnan fungerar, alltså att det går att 
öva och utöka sin intelligens, kan man skapa ett dynamiskt mindset som ger eleverna en 
bättre ingång i sina studier. Då ser de poängen med att anstränga sig, och ett misslyckande 
endast som ett steg på vägen till att utvecklas vidare. För elever som har ett dynamiskt 
mindset är det mest utvecklande att få uppgifter som ligger just ovanför den utvecklingsnivå 
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de just befinner sig på, därför att de inser att uppgiften kommer att göra att de lär sig något 
nytt (Hong, Chiu, Dweck, Lin, & Wan, 1999). 
 
Ett annat sätt för lärare (och föräldrar) att påverka barns och elevers mindset är att använda 
sig av rätts sorts feedback (Cimpian, Arce, Markman, & Dweck, 2007). Komplimanger som 
syftar på elevens personlighet, till exempel ”Du är så smart” utvecklar hos eleven ett statiskt 
mindset, vilket gör att eleven kommer att sträva efter uppgifter som bekräftar att de är 
smarta, men göra allt för att undvika situationer där de misslyckas eftersom denna sanning 
då kan ifrågasättas. Att behöva anstränga sig ses av personer med ett statiskt mindset som 
ett bevis på att man inte är intelligent, för om man vore det så skulle man inte behöva 
anstränga sig. Beröm för elevens process å andra sidan, till exempel ”Vad du har kämpat bra 
med detta” leder till ett dynamiskt mindset där eleven gärna söker utmaningar för att få en 
chans att utvecklas. För elever med detta tankesätt är det givet att ansträngning av hjärnan 
är det som leder till utveckling och ger resultat, på samma sätt som ansträngande träning på 
gym utvecklar starkare muskler (Kamins & Dweck, 1999). 
 
Även framgångsrika människor kan ha ett statiskt mindset. Det som skiljer dem från 
framgångsrika människor med ett dynamiskt mindset är framför allt deras sätt att hantera 
motgångar. När en person med ett dynamiskt mindset möter en motgång eller misslyckas 
med något kan hen visserligen bli besviken över det men kopplar det inte till sin person utan 
ser misslyckandet som en chans till lärande. Lärande i sig ses som en process där 
misslyckande är en naturlig del. Därför är denna person också beredd att ta avstamp i det 
man lärde sig av misslyckandet och försöka igen. Man ser det som ett tillfälle att lära och 
korrigera för framtiden (Dweck C. , 2015).   
 
En person med ett statiskt mindset däremot tänker sig ju att man antingen är intelligent eller 
inte, och följaktligen är det lätt att tolka ett misslyckande som bevis på att man inte är 
intelligent. Därför tar en sådan person inte ansvar för motgången utan skyller gärna på andra 
faktorer som att man blev störd, att någon annan inte gjorde sin del och så vidare. Impulsen 
att till varje pris undvika ett förväntat misslyckande kan därför ta sig många olika former, 
som att inte dyka upp till ett prov, att fuska, att demonstrativt inte förbereda sig, glömma 
material etcetera (Nussbaum & Dweck, 2008). 
 
Sett ur ett mindset-teoretiskt perspektiv kan en människas syn på intelligens ha en väsentlig 
påverkan på självbild och självförtroende. Om man tror att intelligens är medfödd och ett 
personlighetsdrag som inte går att ändra nämnvärt får det konsekvenser för hur mycket tid 
och energi man är beredd att lägga ner på att utvecklas. Det lönar sig inte att göra några 
större ansträngningar om man tror att man ändå inte är smart nog. Att behöva anstränga sig 
ses ju dessutom som ett bevis på att man inte är intelligent (Dweck C. , 2015). 
 
Den forskning som Blackwell et al. genomförde pekar även på att personer med ett 
dynamiskt mindset är mindre känsliga för ”negativa etiketter” som sätts på människor på 
grund av begränsande normer eller ogynnsamma sociala förhållanden. De elever som, mot 
statistiska förväntningar, lyckas med skolan trots att de tillhör en sämre gynnad grupp har 
ofta ett dynamiskt mindset. Anledningen till att de lyckas är att deras dynamiska mindset 
säger dem att de inte för alltid är dömda att befinna sig på samma nivå, och att de är 
beredda att jobba för att förändra sin situation (Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007). 



12 
 

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 
Den ryske pedagogen, psykologen och filosofen Lev Vygotskij har haft stor påverkan på 
modern utvecklingspsykologi och pedagogik med sin sociokulturella teori, även kallad 
kulturhistorisk teori, eller sociokulturellt-historiskt perspektiv. Hans idéer har även påverkat 
tankarna bakom den svenska skolmodellen. I ett sociokulturellt lärande står samspelet 
mellan individ och kollektiv i fokus och lärande är oundvikligt, frågan är snarare vad vi lär oss 
i olika situationer (Säljö, 2014). 
 
Vygotskij fokuserade inte i första hand på vad som sker inne i huvudet, utan menade att vad 
människor gör tillsammans och deras kommunikation är grundläggande för skapandet av 
inre processer. Strandberg beskriver i sin bok Vygotskij i Praktiken, bland plugghästar och 
fusklappar de grundläggande tankarna bakom teorin och omvandlar den även till praktisk 
användning i skolan (Strandberg, 2006). Enligt det sociokulturella perspektivet är aktivitet 
lärandets grund. Som Strandberg beskriver det kan följande kännetecken hittas i de 
aktiviteter som leder till lärande och utveckling: 
Sociala aktiviteter- man lär sig först tillsammans med andra det som man i ett senare skede 
kommer att klara själv. Det inre tänkandet kommer efter att man har tänkt tillsammans med 
andra. 
 
Medierade aktiviteter – I våra aktiviteter använder vi oss av hjälpmedel eller medierande 
artefakter (verktyg och tecken) som hjälper oss att lösa problem, att minnas, att utföra 
arbetsuppgifter och tänka. Det inre tankearbetet kommer efter en yttre aktivitet med hjälp 
av verktyg. 
 
Situerade aktiviteter – Mänsklig aktivitet äger alltid rum i specifika situationer som kulturella 
kontexter, rum och platser. Inbäddat i miljöer kan man hitta kunskaper, värderingar, känslor, 
förväntningar, livsmönster och artefakter. Medan ett rum stimulerar till lärande kan ett 
annat rum sätta upp hinder för lärande. Några viktiga frågor att ställa sig om läranderum är: 
Vilka samspel är möjliga i rummet? Hur kan barnen relatera till varandra och till läraren i 
rummet? Vilken typ av aktiviteter är möjliga och omöjliga i detta rum? Vilka artefakter 
(verktyg) har barnen tillgång till i detta rum? Finns ett utvecklingshopp i detta rum? Finns det 
rum för barnens innovationer och förändringar i detta rum, eller är det ”färdigt”? 
 
Kreativa aktiviteter - Kreativa aktiviteter är sociala. Lärande och utveckling kommer av dessa 
kreativa aktiviteter (Ibid.). 
 
Sociala interaktioner med vuxna ger barn tillgång till språk, modeller och metoder och de 
kan därmed imitera hur man gör. Det barnet väljer att imitera är det som står på tur att läras 
in, det som finns i vad Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen. Det handlar alltså om 
den förmåga som ligger närmast det som barnet redan kan, men ännu inte har tillägnat sig. I 
samspel med vuxna eller barn som kan lite mer kan barnet utföra saker som det ännu inte 
klarar själv, men den erfarenheten ger utveckling som leder till utökad individuell förmåga. 
Enligt Vygotskij går utvecklingen från social kompetens till individualitet. Den process som 
sker efter ett lärande i en social aktivitet och så småningom leder till en inre utveckling hos 
barnet kallas internalisering (Bråten, 1998). 
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Detta innebär att lärarens roll för att tillhandahålla aktiviteter som har de goda kvaliteter 
som ovan nämnts och i sin kommunikation med eleven ge utrymme för reflektion som leder 
till internalisering. Det handlar om att ha en god balans och en ständig växelverkan mellan 
aktivitet och reflektion. För effektivast lärande baserad på Vygotskijs perspektiv föreslår 
Strandberg en lathund i studieteknik:  

 Vikten av att eleven söker upp spännande interaktioner 

 att eleven tittar sig omkring och frågar sig vem som kan tänkas kunna det hon 
eller han vill kunna 

 att eleven tillåts söka upp kamrater 

 att eleven vågar fråga om hon eller han får vara med 

 att eleven uppmuntras att involvera sig i interaktionerna 

 att hon eller han inte är passiv utan frågar det hon eller han behöver fråga om, 
lyssnar på vad som sägs, säger det hon eller han själv tänker (Strandberg, 
2006) 
 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv begränsar inte den mentala och biologiska utrustning 
människor föds med den intellektuella kapaciteten, deras förmåga att tänka och lära. 
Framför allt är människor kulturvarelser som i vardagliga aktiviteter samspelar och tänker 
tillsammans med andra. Kommunikation och interaktion mellan människor är därför 
avgörande i de processer där vi för vidare kunskap som finns i ett samhälle, men även för att 
skapa nytt. Som hjälp därtill använder vi artefakter (redskap eller verktyg), det vill säga de 
språkliga och fysiska resurser vi har tillgång till för att förstå vår omvärld och agera i den. 
 
Enligt Säljö (2014) bör man uppmärksamma tre samverkande företeelser vid studiet av 
lärande i ett sociokulturellt perspektiv, nämligen: utveckling och användning av intellektuella 
redskap, utveckling och användning av fysiska redskap samt kommunikation och hur 
människor utvecklat former för samarbete i kollektiva verksamheter. I vår kultur tänker vi 
oss ofta lärande som en individuell och medveten process där kunskaper blir något 
objektsliknande som kommer utifrån och in i människans hjärna. Denna kvantitativa syn på 
inlärning har länge dominerat den formella utbildningen och där ses inlärningsproblem som 
en fråga om hur mycket information man kan hämta in och behålla. 
 
Detta synsätt har präglat vårt sätt att organisera undervisning, med en lärare som överför 
information till en grupp elever som mottar den. Ofta uppfattar vi även kunskap som en 
sann representation av verkligheten. Detta är problematiskt. I ett sociokulturellt perspektiv 
blir det snarare tydligt att kunskap – skapandet av den liksom återskapandet - ofta är ett 
resultat av kamp och engagemang. Det sociokulturella perspektivet hävdar att kunskap är 
något komplext som kan förstås olika beroende på det perspektiv som används och den 
sociala kontext där den skapas. 
 

Kunskap förstås som knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, och 
som resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt. Olika 
perspektiv ger olika kunskaper(…) I olika mänskliga verksamheter förstås samma 
företeelse på olika sätt (Säljö, 2014). 
 

Det blir även väsentligt att man inte framställer lärande, och problem med att lära, som om 
de vore egenskaper hos elever och inneboende kognitiva förmågor. Vad det handlar om är 
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istället att eleverna måste hantera och ta till sig världen i en mycket speciell form av 
kommunikation, en pappersversion, som kan vara mycket abstrakt. De möter inte heller 
denna typ av texter i andra miljöer i sin vardag. Det är alltså just den kommunikationsform 
som kommit att dominera utbildningsväsendet som skapar förståelseproblem. Speciellt 
tydliga blir läs- och skrivsvårigheter när alla förväntas kunna lära sig via text. Alla 
pedagogiska problem måste därför tolkas i sin lokala och situerade kontext, och man måste 
analysera vad det är som skapar svårigheter för elever och vad man kan göra för att förändra 
de kommunikativa mönstren så de blir lättare att ta till sig. 
 
Det är även lätt att glömma att kunskap handlar om makt. Lärande sker inte i ett socialt 
vakuum och därför är det viktigt att inse att det är vissa sätt att uppfatta och förstå världen 
som blir giltiga och ges en hög status. Utöver detta ses kunskap i vår kultur nästan alltid som 
något positivt, vilket inte alls är en självklarhet. I vårt moderna samhälle finns många 
nedbrytande och farliga lärprocesser, till exempel fördomar, slöseri med naturens resurser 
och droger (Ibid.). 
 
Det existerar idag olika inriktningar som inspirerats av Vygotskij, beroende på vad man har 
tagit fasta på, tex mediering, interaktion, den kulturella kontextens betydelse, kreativitet 
eller språk. Det finns även en sk verksamhetsteori baserad på Vygotskijs och hans kollega 
Leontievs tankar (Strandberg, 2006). Denna studie gör inte anspråk på att ge en komplett 
bild av Vygotskij och hans idéer utan brukar ett urval som är av intresse för resultatet av 
intervjuerna. 
 

4.3 Beröringspunkter och kompletterande drag hos teorierna 
Både Vygotskij och Dweck framhåller att människors intellektuella kapacitet inte är 
begränsade av den mentala och biologiska utrustning de föds med. De menar båda att alla 
kan utvecklas utifrån den nivå man befinner sig på. Aktivitet (Vygotskij) eller ansträngning 
(Dweck) är viktiga verktyg för att ta till sig lärandet. Genom denna grundsyn kan man säga 
att båda teorierna ger hopp till elever som kämpar med sitt lärande. För själva grundsynen 
att alla har chans att utvecklas ger ett helt annat utgångsläge än det synsätt som länge har 
dominerat vår kultur där vi har tänkt oss att lärande (och problem därmed) handlar om 
egenskaper och inneboende kognitiva förmågor hos elever. 
 
Emot detta synsätt vänder sig både Vygotskij och Dweck, och de visar på ett annat 
perspektiv som öppnar för möjligheter till utveckling för alla. Det som skiljer dem båda åt i 
detta hänseende är att Dweck snarare än att bara promovera det effektiva och hoppfulla 
sättet att se på lärande och kunskaper (ett dynamiskt mindset) även konstaterar att det hos 
många människor existerar ett annat sätt att närma sig lärande (ett statiskt mindset). Detta 
dualistiska förhållande blir i mindset-teorin ett sätt att förklara varför vissa kämpar på med 
svåra uppgifter medan andra ger upp inför minsta motgång. Dweck menar dock att man ska 
sträva efter att skapa ett dynamiskt mindset hos elever i skolan för att ge dem en viktig 
grundförutsättning för att ta sig an sitt lärande. Här kompletterar mindset-teorin det 
sociokulturella perspektivet genom att bemöta ett negativt tankesätt som sätter upp hinder 
för lärande. 
 
Konsekvenserna av att tänka att intelligens och talang är medfött blir, enligt ett mindset-
teoretiskt perspektiv, i förlängningen att en elev lätt skapar sig en bild av sig själv som bra 
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eller dålig inom olika områden. Man kan till exempel tänka att man är duktig i Språk, en 
språkmänniska, men dålig i Matematik, ingen siffermänniska. Den första kontakten med ett 
nytt område blir då avgörande för den uppfattning man skapar om sin egen förmåga. 
 
Effekten blir lika förödande som för den som första gången provar att cykla, men ramlar och 
drar slutsatsen att jag inte är någon cykelmänniska och sedan inte försöker mer. Ur ett 
mindset-teoretiskt perspektiv blir lärarens uppgift att hos eleven inge hopp att alla kan lära 
sig, men att allt lärande handlar om övning. Att pröva, kanske misslyckas, och sen pröva igen 
(dynamiskt mindset). Eller med ett sociokulturellt synsätt, låta eleven använda stödhjul till 
att börja med (medierad aktivitet) eller låta någon hålla i cykeln så att eleven först klarar 
uppgiften tillsammans med någon (social aktivitet) för att så småningom klara uppgiften på 
egen hand. Oavsett vilket av dessa perspektiv vi väljer, blir resultatet att eleven tror att 
uppgiften är möjlig och fortsätter försöka tills hen har lärt sig. 
 
Ett annat gemensamt drag mellan de två teorierna är samverkan mellan lärare och elev, där 
Dweck trycker på att rätt typ av feedback skapar ett dynamiskt mindset, vilket ökar 
motivationen för arbetet. Enligt det sociokulturella perspektivet är den sociala samverkan, 
kommunikationen mellan mästaren och eleven central för själva lärandet. Även strävan efter 
att ge eleverna en utmaning som ligger just ovanför den nivå de just nu befinner sig på är 
något som både Dweck och Vygotskij framhåller som viktigt för att utveckling ska ske. Dweck 
menar dock att om eleven inte först tillägnar sig ett dynamiskt mindset så kommer hen inte 
att vilja ta sig an uppgiften, om den upplevs vara svår. 
 
Mindset-teorin adresserar alltså grundförutsättningarna för att över huvud taget orka ta sig 
an lärande av det som är nytt och svårt. Men, bortsett från att teorin är tydlig med att 
lärande kräver övning, ansträngning, att försöka och misslyckas och försöka igen, så säger 
inte mindset-teorin mycket om hur man på bästa sätt närmar sig lärandet. Den anger bara 
plattformen för att ta sig an lärandet. Det är här den sociokulturella teorin runt hur lärande 
går till kompletterar mindset-teorin med tankar om det praktiska arbetet i klassrummet eller 
varhelst nu lärande sker. Här är bland annat de sociala, kreativa, medierade och situerade 
aktiviteterna viktiga, samt en god balans mellan aktiviteter och tillfälle till reflektion. Allt på 
en lagom nivå i elevens proximala utvecklingszon.  
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5. METOD 
För att ge läsaren en förståelse av hur resultatet har vuxit fram beskrivs i det följande avsnittet studiens 

utgångspunkter, design, datainsamling samt bearbetning och tolkning. Även det vetenskapliga värdet med 

studien och etiska aspekter diskuteras. 

 

5.1 Val av metod 
För att få svar på forskningsfrågorna genomfördes en kvalitativ studie med så kallad 
halvstrukturerad livsvärldsintervju. Då syftet med undersökningen var att beskriva och 
analysera attityder till lärande lämpade sig kvalitativa metoder inte lika bra då de ofta ger 
resultat på en ytligare nivå. Till skillnad från kvantitativa metoder som till exempel enkäter 
och strikt strukturerade intervjuer ger halvstrukturerade intervjuer, eller som Bryman 
uttrycker det semistrukturerade intervjuer, möjlighet att få djupare svar och en större 
flexibilitet för intervjuaren att följa intervjupersonernas uppfattningar och synsätt (Bryman, 
2011). 
 
Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun har sin grund i en hermeneutisk forskningsansats 
inspirerad av fenomenologin och används när forskaren intresserar sig för de intervjuades 
eget perspektiv och erfarenheter. Den är ett verktyg för att förstå och beskriva sociala 
fenomen så som de upplevs av informanterna själva. Grundantagandet här är att den 
relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är och därför försöker forskaren 
att beskriva det upplevda så som hen får det berättat för sig. Meningen i de teman som 
framträder i beskrivningen av intervjupersonens livsvärld registreras och tolkas av 
intervjuaren. Det finns ingen ambition att försöka kvantifiera i en kvalitativ intervju av detta 
slag utan målet är kvalitativ kunskap och nyanserade beskrivningar av olika aspekter av 
intervjupersonens livsvärld. Man söker beskrivningar av specifika situationer och 
handlingssekvenser snarare än allmänna åsikter. Intervjuaren försöker vara öppen för nya 
och oväntade fenomen. Ibland kan hen även upptäcka mångtydiga uttalanden som speglar 
motsägelserna i informantens värld (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Formen på den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är varken strikt strukturerad med 
färdiga frågor eller helt strukturlös, utan utgår ifrån teman som är intressanta för 
undersökningens syfte. Intervjun kan ofta liknas vid ett vardagssamtal, men har ett 
underliggande syfte. Intervjuformen är beroende av kompetens hos den som utför intervjun 
då olika intervjuare kan få en informant att göra olika uttalanden om samma tema beroende 
på olika grad av känslighet för och kunskap om området. Detta innebär att den nya kunskap 
som produceras kommer av ett mellanmänskligt samspel i intervjun. Det är möjligt att 
intervjun i sig kan leda till nya insikter hos den som blir intervjuad och i bästa fall blir en 
professionellt genomförd intervju en berikande upplevelse. Arbetet utgick från de sju stadier 
som brukar ingå i intervjuforskning: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 
verifiering och rapportering (Ibid.). 
 

5.2 Studiens kontext 
Studien genomfördes på en gymnasieskola med främst teoretiska utbildningar, men som 
även inrymmer två praktiska utbildningar, samt språkintroduktionsprogrammet. Skolan som 
ligger centralt i en mellanstor nordsvensk kommun, har ca 1000 elever och drygt 100 lärare. 
Upptagningsområdet är geografiskt sett rätt stort med många elever från omkringliggande 



17 
 

byar och har även riksintag till flera idrottsutbildningar. Ungdomarnas bakgrund är skiftande, 
med både föräldrar med akademisk bakgrund och arbetarföräldrar. En växande andel elever 
har annan etnisk bakgrund än svensk. 
 
På skolan finns olika typer av stöd och anpassningar för elever i behov av detta, både vad 
gäller hjälpmedel och anpassningar i klassrummet samt tillgång till extralektioner i mindre 
grupp eller enskilt. Som regel går man då inte ifrån den ordinarie lektionen utan får extra 
pass utanför lektionstid för att inte tappa värdefull tid av ordinarie klassundervisning. Skolan 
brukar, i relation till riket i stort, uppvisa goda resultat vad gäller trivsel och 
studieprestationer. Däremot indikerar elevenkäter att det finns brister i studiemotivation 
och strävan att få lära sig mer. 
 

5.3 Urval, bortfall och avgränsningar 
Ett målinriktat urval gjordes i ett strategiskt försök att skapa överensstämmelse mellan 
forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011). Som informanter användes elever från en 
gymnasieskola med främst teoretiska program. Specialpedagogerna på skolan tillhandahöll 
kontakt med elever som av skolan på olika sätt fått stöd eller anpassningar för att klara 
kurser. Eleverna kom från olika teoretiska program (Samhällsprogrammet, 
Ekonomiprogrammet och Estetiska Programmet), från olika årskurser och var av olika kön, 
fyra flickor och fyra pojkar. 
 
Då det fanns vissa svårigheter att rekrytera villiga informanter blev det fler elever från 
Samhällsprogrammet än från övriga program, och något större övervikt för elever ur årskurs 
två. Två elever från andra program än samhällsprogrammet tackade nej med motiveringen 
att de nyligen varit med om kartläggningar eller utredningar och var trötta på att svara på 
frågor. Dessutom bokades tider för intervju med elever som av olika anledningar inte dök 
upp, så för att ändå få ett tillräckligt antal intervjuer fanns inte utrymme för att vara 
nogräknad med vilket program och vilken årskurs de villiga eleverna kom ifrån. Då samtliga 
intervjuade elever kommer från teoretiska program torde just programtillhörigheten ändå 
vara av underordnad betydelse för undersökningen. Att övervikten föll på elever ur just 
årskurs två bör inte heller ha en negativ inverkan på resultatet då dessa elever befinner sig 
mitt i gymnasieutbildningen. Eventuellt hade en övervikt av elever från årskurs ett eller tre 
däremot kunnat ha en mer negativ påverkan på resultatet då de befinner sig i början eller 
slutet av utbildningen, med det speciella fokus som karaktäriserar nybörjare eller elever som 
är fokuserade på nästa steg i livet. Nu finns i denna studie representanter för alla årskurser 
och en viss övervikt för de som befinner sig mitt i utbildningen4. 
 
För att avidentifiera informanterna men samtidigt göra texten mer läsvänlig och levande har 
de intervjuade eleverna fått fingerade namn, för enkelhetens skull hämtade ur Astrid 
Lindgrens Bullerbyvärld. De presenteras kort i bilaga 3. De intervjuade representerar båda 
könen i lika stor mängd, men fokus för undersökningen är inte att anta ett genusperspektiv, 
utan snarare att ge en bild av vad ungdomar i behov av stöd tänker runt lärande.  
 
 

                                                                 
4 Se bilaga 3. 
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5.4 Datainsamling 
Enligt Creswell är det viktigt vid insamling av data att man respekterar platsen, minimerar 
störningar samt gör så lite intrång som möjligt i informanternas normala aktivitetsflöde 
(Creswell, 2014). Intervjuerna bokades därför i samråd med de elever som skulle intervjuas 
på naturliga hål i deras scheman för att de inte skulle missa undervisning under en skoldag. 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på informanternas skola och spelades in för 
senare analys. 
 
Intervjuerna utformades med hjälp av en intervjuguide5. Denna byggde på en utveckling av 
teman i studiens syfte och forskningsfrågor istället för att ha färdigformulerade frågor. 
Intervjuaren försökte vara lyhörd för informanternas svar för att konstruera nya följdfrågor 
allteftersom intervjun fortskred. Avsikten var att de intervjuade eleverna skulle få beskriva 
sin livsvärld så som de själva uppfattade den, istället för att helt styras av forskarens 
förförståelse för ämnet. Efter första intervjun reviderades intervjuguiden något (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
En av intervjuerna genomfördes skriftligt då eleven gärna ville delta i undersökningen, men 
på grund av sina svårigheter inte trodde att hen skulle klara att träffa en okänd människa 
och våga svara ärligt på frågorna. De temabaserade intervjufrågorna som utgjorde basen i 
alla intervjuer kompletterades därför i detta fall med mer konkreta frågor och följdfrågor 
som var vanligt förekommande i de tidigare genomförda intervjuerna6 och eleven fick svara i 
lugn och ro framför sin dator och sedan skicka in svaren. 
 

5.5 Databearbetning och analys 
De inspelade intervjuerna skrevs sedan ut för analys. Vid genomläsning av utskrifterna 
gjordes en kodning av de kategorier som framträdde (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa 
analyserades utifrån olika teman med forskningsfrågorna som bas, och med ett 
sociokulturellt och ett mindset-teoretiskt perspektiv som raster. Under hela analysprocessen 
användes både utskriften och inspelningarna av intervjuerna, det vill säga att även efter 
kodning återvändes ofta till grundmaterialet för att säkerställa att tolkningen förhöll sig så 
nära originalutsagorna som möjligt. Vid analysen stod det i några fall klart att uttalanden 
kunde tolkas på flera sätt samt att vissa uttalanden skapade nya frågor, varför korta 
uppföljande intervjuer genomfördes för ge ett säkrare resultat (Bryman, 2011). 
 
Med inspiration från kultursociologen Trondman (1999) användes teorierna på ett eklektiskt 
sätt, vilket innebär att forskaren tillåter sig använda de teorier och begrepp som, mot 
bakgrund av forskarens kunskapsintresse är mest analytiskt produktiva för varje del av det 
empiriska materialet. Det innebär i detta arbete till exempel att det i den del som behandlar 
elevernas syn på lärande ligger en större tonvikt på mindset-teori, medan de delar som 
behandlar andra faktorer behandlats mer ur ett sociokulturellt perspektiv. Vandringen 
emellan dessa två teorier bör ses som en styrka, där de två teorierna kompletterar varandra, 
och i inget fall motsäger varandra. 
 
 

                                                                 
5 Se bilaga 1. 
6 Se bilaga 2. 
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5.6 Vetenskapligt värde 
Användandet av kvalitativa intervjuer är inte helt oproblematiskt då risken alltid finns att 
den som genomför undersökningen kan komma att påverka resultatet. Frågan om en studies 
vetenskapliga värde tar upp begreppen validitet, reliabilitet och generalisering, där 
validiteten står för att man mäter det som i sammanhanget är relevant och avses mätas, 
medan reliabiliteten handlar om att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Inom kvalitativ 
forskning blir uttrycken något problematiska då man ofta studerar fenomen som inte lätt 
låter sig mätas med hjälp av kvantitativa mätinstrument. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter 
fram att olika forskare har valt att inte alls använda begreppen utan hellre tar till begrepp 
som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. I denna rapport behålls, 
med stöd av Kvale och Brinkmann, uttrycken men anpassas mer till användning i en 
intervjustudie. 
 
Genom att i denna studie inspireras av fenomenologin och genomföra halvstrukturerade så 
kallade livsvärldsintervjuer var tanken att beskriva de intervjuade personernas värld så som 
de upplever den. Målet var då inte att kvantifiera utan att få nyanserade beskrivningar av 
olika kvalitativa aspekter av intervjupersonernas livsvärld. Sett ur det perspektivet har denna 
studie lyckats med att ge svar på frågeställningarna, det vill säga studiens metod har 
undersökt vad den avsåg att undersöka, nämligen attityder till lärande hos gymnasieelever 
som får stödinsatser av olika slag. Med denna kvalitativa användning av ordet är validiteten i 
denna studie relativt hög. 
 
Forskningsintervjun blir i denna typ av kvalitativa studier en mellanmänsklig situation där 
kunskapen konstrueras i interaktion mellan två människor, forskaren och den som blir 
intervjuad. I det hänseendet blir reliabiliteten relativ då en intervju med en annan forskare 
kan komma att producera helt annan kunskap. Det vetenskapliga värdet blir i detta 
sammanhang högre genom att noggrant redovisa hur undersökningen har gått till för att 
möjliggöra att en studie kan replikeras (upprepas) i så hög grad som möjligt och för att skapa 
sig en uppfattning om hur kunskapen har konstruerats, vilket även denna undersökning 
försökte att uppnå. Ytterligare strävan att uppnå ett högt vetenskapligt värde uppnåddes i 
denna studie genom att se till att intervjuerna gav tillräckligt med empiriskt material och att 
vinnlägga sig om noggrannhet i utskrifterna av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Ytterligare vetenskapligt värde kan adderas genom så kallad triangulering (Bryman, 2011), 
där man ställer olika perspektiv emot varandra. I denna undersökning ställdes 
intervjupersonernas beskrivning av sin livsvärld mot det sociokulturella perspektivet, mot 
det mindset-teoretiska perspektivet samt mot tidigare forskning för att kunna göra en 
vetenskaplig tolkning av resultatet. 
 
Likt Trondmans forskning bör detta arbete ses som additiv kunskapsproduktion snarare än 
ett försök att hitta en allmän sanning (Trondman, 1999). Här görs inga anspråk på att kunna 
generalisera resultatet till alla ungdomar, eller ens till alla gymnasieungdomar som får stöd, 
utan resultatet gäller endast för de intervjuade ungdomarna i undersökningen. Men just 
deras beskrivning av sin livsvärld adderar ändå ytterligare en bild av verkligheten som äger 
stor giltighet i sig. Man kan också tänka sig att deras upplevelser kan peka på tendenser som 
är värda att ta i beaktande även på andra gymnasieskolor, dock med hänsyn taget till dessa 
skolors lokala sammanhang. 
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5.4 Etiska aspekter  
Ann Ahlberg, professor i Specialpedagogik, menar att av de principer som är viktiga vid all 
forskning, bör man, när specialpedagogisk forskning bedrivs, lägga särskild vikt vid de etiska 
aspekterna samt förvissa sig om att forskningen har både teoretisk och praktisk relevans 
(Ahlberg, 2009). När det gäller just den kategori av informanter som valdes, nämligen elever 
som haft svårigheter i skolan, krävdes finkänslighet i närmandet av ämnet för att inte ge 
uppfattningen att de (återigen) var föremål för en kartläggning av något slag. Flera 
tillfrågade informanter tackade också nej till att delta i undersökningen av just den 
anledningen att de var trötta på att svara på frågor. 
 
När det gäller kvalitativa forskningsintervjuer är det också viktigt att som intervjuare vara 
medveten om den maktasymmetri som råder mellan forskaren och undersökningspersonen. 
Även om den halvstrukturerade livsvärldsintervjun i fenomenologisk anda ofta antar formen 
av ett avspänt och trevligt samtal mellan två jämbördiga parter så är det trots allt så att det 
är forskaren som har maktövertaget genom att vara den som leder intervjun, bestämmer 
ramarna för intervjun, ställer frågor, tolkar och använder intervjun som ett verktyg för sina 
intressen. Eventuellt kan det även finnas en dold agenda där forskaren försöker ta reda på 
förhållanden som inte är direkt uttalade. Medvetenheten om att maktasymmetrin existerar 
gör att man som forskare måste vara uppmärksam på hur denna kan komma att påverka den 
kunskap som konstrueras (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna undersöknings intervjuer 
gjordes med elever, av en vuxen person. För att undvika att informanterna skulle få en 
känsla av ett muntligt förhör i skolans värld, så gjordes ett förtydligande innan intervjun att 
de frågor de skulle få inte hade ”rätt” eller ”fel” svar, utan att frågorna främst ställdes för att 
intervjuaren bättre skulle förstå hur ungdomar tänker. 
 
Vetenskapsrådet har sammanställt några viktiga forskningsetiska principer för vetenskapliga 
undersökningar att följa (Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till den första 
forskningsetiska principen, det så kallade informationskravet, blev intervjupersonerna 
informerade om studiens syfte, vilken deras roll var, att deras deltagande var helt frivilligt 
och att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun om de ville. Då samtyckeskravet 
innebär att man behöver vårdnadshavares samtycke för ungdomar under 15 år, 
kontrollerades att alla deltagande var över 15, och att informanterna samtyckte till att deras 
deltagande i studien kunde användas i rapporten. 
 
I enlighet med konfidentialitetskravet garanterades deltagarna i studien anonymitet. 
Inspelningarna och utskrifterna av intervjuerna dokumenterades under de fingerade namn 
som varje deltagare gavs, för att göra det praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 
deltagarnas identitet.  För att möta nyttjandekravet fick deltagarna även veta att 
inspelningen skulle raderas så snart studien var godkänd och de fick även information om 
hur studien skulle publiceras (Ibid.). 
 

6. RESULTAT OCH ANALYS 
Här följer en presentation av resultatet utifrån de kategorier som framträdde i intervjuerna. I 
slutet av varje kategoripresentation finns en analys med utgångspunkt i ett sociokulturellt 
och ett mindset-teoretiskt perspektiv.  
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6.1 Hur ser elever på sin egen förmåga? 
6.1.1 Synen på intelligens/talang 
Flera av informanterna tycker att intelligensen i världen är orättvist fördelad rent genetiskt 
och tror att många av dem som är duktiga i skolan inte behöver lägga ner mycket energi på 
att studera. Som förklaring till varför vissa lyckas bättre än andra framhålls av en elev att 
några föddes smartare och inte behöver plugga nämnvärt för att få högsta betyg, medan 
andra får slita för att bli godkända. 
 

”Ja, de blev smartare vid födseln. Vissa har jättelätt för sig och behöver inte plugga 
någonting för att få ett A. Och vissa har jättesvårt och pluggar som tusan till ett E” 
(Britta) 
 

Synen på ett geni som någon som inte behöver plugga och som bara är född smart är 
övervägande för alla elever utom två. Olle tror att allt handlar om övning medan Kerstin har 
en annorlunda tolkning av genier. Hon beskriver ett geni som en person som ”är annorlunda, 
har mer djupgående värderingar, tänker annorlunda, ser saker ur andra perspektiv och så 
vidare” och nämner Marilyn Manson7 som exempel. När man pratar om intelligens hos 
vanliga människor anser de flesta att det handlar om en kombination av genetiska anlag och 
träning, och eleverna framhåller att om någon tycker att ett ämne är intressant så är det 
lättare att lära sig. Minneskapaciteten har också storbetydelse för intelligensen, enligt flera 
elever. 
 
När samtalen förs in på sportslig eller estetisk talang så är alla beredda att säga att talangen 
kan utvecklas genom hård träning, men tre elever anser ändå att för att blir en riktigt duktig 
fotbollsspelare så underlättar det att ha en duktig fotbollsspelare till förälder, något de 
tolkar som att det sitter i generna. De tar David Beckhams söner som exempel, men anser 
samtidigt att det gäller att förvalta sin talang och upprätthålla träningen.  Att träning kan 
utveckla talang verkar dock gälla i högre grad för sportslig talang och för teoretiska 
kunskaper än för till exempel talangen att sjunga. Tre informanter tar spontant upp 
musikkunskaper som medfödda och någon tror inte ens att man kan träna förmågan att 
sjunga nämnvärt. 
Uppfattningen att de riktigt intelligenta, genierna, också på något sätt ska ha lite mer makt 
än andra framträder också hos en av eleverna. Genier ska enligt Anna vara speciella och 
överlägsna, och när de talar är det svårt för andra att komma med något bättre. 
 

6.1.2 Att tackla framgångar och motgångar 
Generellt sett uttrycker alla elever att de blir väldigt glada över sina framgångar, man får en 
bra känsla i kroppen och många belönar sig själva på något sätt, tex genom att köpa en 

                                                                 
7 Marilyn Manson, egentligen Brian Warner, född 1969, är en amerikansk rocksångare vars främsta 
kännetecken är kombinationen av en särpräglad sminkdominerad visuell framtoning, ofta med androgyna drag, 
och provokativt skräck- och våldsbrottsromantiska sångtexter och scenframträdanden. Gruppens medlemmar 
har artistnamn konstruerade av en känd modells förnamn och en mördares efternamn. Eleven hänvisar till ett 
tillfälle då Manson blev intervjuad av Michael Moore efter att Manson fått skulden för att ha influerat till 
skolskjutningen i Columbine. I intervjun säger Manson bland annat att samma dag som massakern ägde rum 
fällde USA fler bomber över Kosovo än någonsin, men ingen anklagade presidenten för att ha haft dåligt 
inflytande på våldsbenägna människor. Han menar också att media för en kampanj där man vill hålla människor 
i skräck så att de ska fortsätta att konsumera. Nationalencyklopedin, Marilyn Manson. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marilyn-manson (hämtad 2016-12-11). 
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chokladbit. Olle beskriver att det ger ”en kick” att lyckas bra med något och veta att man 
förtjänar framgången eftersom man gjort det själv och jobbat hårt för det. Några uttrycker 
också en viss förvåning över sina framgångar i skolan. Kerstin menar att det är så ovanligt 
med goda resultat, så när det väl händer kan hon till och med fälla en tår, tillåta sig att känna 
sig duktig och temporärt glömma alla misslyckanden tills det kommer ett nytt. Om hon 
någon gång lyckas bättre än en kamrat så tror hon först att det är ett skämt och sen går hon 
och köper en trisslott. 
 
Men alla de intervjuade eleverna anser att det är svårare att tackla ett misslyckande, till 
exempel att inte klara ett prov i skolan eller när man inte kan lösa en uppgift. Samtliga elever 
har erfarenhet av att ha fått F, icke godkänt, på prov eller kurser. Flera informanter uttrycker 
besvikelse och uppgivenhet, en känsla av att vara dum och att man inte duger när man 
möter motstånd. 
 

”För det mesta brukar jag ge upp om jag inte förstår” (Britta). 

 

Informanterna beskriver att det är lätt att ge upp när det tar emot och att det ofta känns 
som att de inte kan göra något åt situationen eftersom de inte förstår. De berättar att 
misslyckanden lätt kan leda till att de upplever att de inte kan någonting alls. Enligt flera 
informanter kan ett misslyckande dessutom leda till ytterligare misslyckanden därför att 
man upplever att det inte är någon idé att försöka eftersom det gick dåligt förra gången. 
Sedan i nästa andetag lägger några till att de vet att det går om man kämpar. Samtliga har en 
teoretisk medvetenhet om att tid och engagemang, att inte ge sig, ger resultat. 
Resonemanget när de ska beskriva hur de tänker i en situation där de möter motstånd eller 
misslyckas med något är ofta hämtat från idrottens värld och beskriver att man måste 
kämpa: 
 

”Jag är ju en vinnarskalle så jag vill ju bättra på resultaten och inte bara ge upp” (Kalle). 

 
Däremot är detta sätt att prata inte alltid införlivat med sättet att faktiskt agera vid en 
motgång. När de får i uppdrag att berätta om ett tillfälle då det var svårt att lära sig, så 
framkommer i flera fall att de gav upp och tänkte att de ändå inte kunde. Eller om det var en 
hemläxa att de helt enkelt gick iväg och hittade på något annat. En elev berättar också att ett 
svårt tal på en Matematiklektion kan innebära att det inte blir något mer gjort på resten av 
lektionen. I dessa lägen uttrycker eleverna ett beroende av att någon, till exempel en lärare 
eller förälder, uppmuntrar till att fortsätta försöka. 
 
Anna utmärker sig med ett annat sätt att tackla motgångar. Hon har utvecklat en strategi för 
att tänka framåt och tänker att efter varje prov så kommer en ny chans. Hon säger även att 
hon brukar tänka på sin mamma som berättade att hon inte var godkänd i Engelska på 
gymnasiet, men bestämde sig för att kämpa, och sedan gick ut med ett betyg som 
motsvarade dagens B.  
 

6.1.3 Självbild och självförtroende 
De intervjuade eleverna är förstås individer och det går inte att generalisera och säga att alla 
ser på sig själva på ett visst vis. Men av de åtta intervjuade eleverna är det sex elever som 
uttrycker en mycket låg självbild eller som inte har stort självförtroende när det gäller 
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teoretiska ämnen. En flicka som får frågan om alla kan bli genier skrattar rätt ut och tar sig 
själv som exempel. Hon menar att hon som inte är så smart aldrig skulle kunna bli ett geni 
även om hon ansträngde sig väldigt mycket, eftersom hon har så kort minne. Att bli ett geni 
är enligt henne bara för de som har tur: 
 

”Nej, jag tror det är väldigt svårt, för till exempel jag, som inte är så smart(…) jag skulle 
ju ha fått anstränga mig väldigt, väldigt mycket, och det skulle ju aldrig funka ändå(…) 
Jag har ju ett minne så att jag glömmer bort det direkt efter när jag har hållit på med 
det. Så det skulle aldrig gå för mig att bli ett geni. Det är ju bara de som har tur.” 
(Britta) 
 

I intervjuerna framkommer att upplevelsen av att inte klara av något man försökt med kan 
påverka både självbild och självförtroende under långa perioder, beroende på hur tätt dessa 
misslyckanden kommer efter varandra. Hos ett par elever kan man även utläsa osäkerhet på 
kroppsspråket och lite darr på rösten när de pratar om sin bristande förmåga vad gäller 
teoretiska ämnen. 
 
Samtliga elever har dock någon kurs som de känner sig rätt duktiga i. För alla utom en är 
denna kurs Idrott och hälsa. Alla anser att det är viktigt att ha något eller några ämnen som 
de känner att de presterar bra i. Då kan de hämta självförtroende där och tänka att det på 
något sätt kompenserar för de kurser som går sämre. Det blir också som en välbehövlig paus 
där de får släppa den stress som andra kurser kan framkalla. 
 
Några elever ser också sig själva som lata, det vill säga att de vet att de skulle behöva arbeta 
hårdare med skolan, eller att de över huvud taget skulle behöva gå till skolan oftare, men 
ibland inte orkar, och tänker då att det är på grund av personlighetsdraget lathet. Lasse, en 
av de intervjuade eleverna, anser dessutom att det är ett problem när man går i skolan att 
vara blyg, som han. Det gör det svårt att komma in i nya klasser.  
 
Utifrån det sätt som de intervjuade eleverna beskriver sig själva framträder två elever, en 
flicka och en pojke, med en starkare självbild. Dessa två elever har minst godkänt betyg i 
nästan alla kurser och är således mer vana vid att klara skolans krav. De har behov av stöd 
eller anpassningar bara i enstaka kurser och har enligt sina berättelser minst erfarenheter av 
skolmisslyckanden.  
 

6.1.4 Sammanfattning och analys av hur elever ser på sin förmåga 
Sett ur ett mindset-teoretiskt perspektiv verkar ett statiskt mindset vara rådande hos de 
flesta av de intervjuade ungdomarna med tanke på deras uttalanden om intelligens och 
talang. De intervjuade eleverna tror visserligen att man kan lära sig genom att öva och träna, 
men majoriteten är övertygad om att intelligens till stor del är genetiskt betingat, och något 
som är ojämnt fördelat och bara att finna sig i. Intressant att notera är flera elever har olika 
mindset vad gäller olika områden. Till exempel anser de flesta informanter att sportslig 
talang är utvecklingsbar medan några inte tror att musikalisk talang kan utvecklas. Detta 
synsätt stämmer väl med Dwecks forskning om olika mindset (Dweck C. , 2015). 
 
Upplevelsen av att inte klara av något man försökt med tolkar eleverna med ett statiskt 
mindset på ett sätt som har en negativ påverkan på självbilden och självförtroendet, det vill 
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säga att de misslyckats för att de inte kan, för att de inte är smarta nog, alternativt för att de 
är lata (Scott Yeager & Dweck, 2012). Båda tolkningarna leder till en negativ självbild. Och 
när detta dessutom kombineras med en känsla av hjälplöshet, att de inte kan göra något åt 
att de inte förstår, så befinner de sig i ett läge där de inte själva ser meningen med att 
försöka ändra på situationen. På det sättet beskriver de att ett misslyckande lätt skapar nya 
misslyckanden därför att de inte ser poängen med att anstränga sig. Här verkar ungdomarna 
också ha ett stort beroende av stöttning från människor i sin närhet, till exempel föräldrar 
eller lärare, för att orka återvinna känslan av att det finns en mening med att fortsätta att 
kämpa. 
 
De intervjuade eleverna har en teoretisk medvetenhet om att det går att lyckas om man inte 
ger sig, men det finns en diskrepans mellan teori och det sätt på vilket de agerar i praktiken, 
vilken är fullt logisk för ett statiskt mindset. De har hört lärare, föräldrar och tränare säga att 
man måste kämpa, men om man i sitt inre är övertygad om att man inte har 
förutsättningarna för att lyckas så kan man inte uppbåda kraften för att ta tag i det man vet 
att man borde. Helst vill man ju dessutom inte avslöja för andra om man misstänker att man 
faktiskt inte kan. Hellre kallar man sig lat än att avslöja sig som ointelligent (Ibid.). 
 
Bland det intervjuade ungdomarna finns även en elev som uppvisar drag av ett dynamiskt 
mindset genom att betona att det hela tiden kommer nya chanser och genom att nöta på 
tills hon lyckas8. I hennes fall kan man se en stark påverkan från föräldrarnas sätt att prata 
om skolarbete där hon fått exempel på att även ett dåligt utgångsläge kan ge en bra 
slutprodukt bara man jobbar hårt. Detta exempel från hemmet har skapat ett dynamiskt 
mindset genom att inge hopp om att intelligens är något formbart. Detta hopp är ju också 
något som återfinns i det sociokulturella perspektivet, där man inte ser kunskap som något 
som begränsas till de resurser man föds med (Strandberg, 2006). 
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv blir Kerstins syn på ett geni som någon som är annorlunda, 
har mer djupgående värderingar, tänker annorlunda och ser saker ur andra perspektiv 
intressant med tanke på att kunskap i det sociokulturella perspektivet är komplext och kan 
förstås på olika sätt beroende på vilket perspektiv man antar. Det sociokulturella 
perspektivet tillstår även att kunskap måste ses i relation till makt då lärande inte uppstår i 
ett socialt vakuum (Säljö, 2014). Kopplingen mellan intelligens och makt görs även av en av 
eleverna. 
 

6.2 Hur ser elever på sitt eget ansvar för sitt lärande? 
 

6.2.1 Eget ansvar 
De intervjuade eleverna har ett lite kluvet förhållande till eget ansvar. För å ena sidan säger 
nästan alla att det är deras eget ansvar om de vill utvecklas eller inte. 
 

”Det är ju egentligen jag som bestämmer om jag ska klara det eller inte. Det är nog 
bara jag som kan bestämma det” (Bosse) 
 

                                                                 
8 Se beskrivningen av Anna på sidan 17. 
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Å andra sidan så kan besvikelser göra att de ger upp, eller också kan deras personliga 
svårigheter som läs- och skrivsvårigheter, ADHD eller bipolaritet i sig bidra till hinder att 
arbeta uthålligt och målmedvetet med det som är svårt. Eleverna anger även lathet eller att 
det är tråkigt som skäl till att inte lägga ner den tid de vet är nödvändig. För valet av 
gymnasieprogram anger dessutom Kalle att han hade många kompisar som skulle välja det 
men inte själv hade så stort intresse i samhällsvetenskapliga ämnen, vilket tyder på lågt eget 
ansvarstagande i en viktig fråga som utbildningsval. 
 
Fram träder dock hos några en bild av nyvunnen utveckling eller mognad när det gäller eget 
ansvar. De flesta tycker att de har lärt sig att ta mer ansvar under tiden på gymnasiet. Lasse 
berättar att numera så ber han om hjälp när det är svårt, men det hände aldrig förut då han 
snarare försökte att smälta in och inte synas för att läraren inte skulle märka att det var 
svårt. Britta visar på pliktkänsla och säger att hon gör sina inlämningar och det som ska göras 
trots att det inte alls är kul, men hon gör det, därtill uppmuntrad av föräldrarna. Och när det 
gäller stödundervisning så uttrycker ett par elever att det är väldigt jobbigt att gå dit 
eftersom de verkligen inte vill ha mer av det ämnet än nödvändigt, men de vet att det är för 
deras eget bästa och är därför tacksamma att de får stödet, och går dit. Överlag kopplar 
eleverna det egna ansvaret mycket till andra faktorer som läraren, föräldrarna, bra resultat 
eller beröm och peppning, det vill säga att de tar ett större ansvar när de får en puff i den 
riktningen.  
 
När det gäller att komma i tid verkar de flesta ha som princip att man ska komma i tid. Dock 
är det bara Lisa som uttrycker att hon tycker det är pinsamt att komma försent och att hon 
gör allt för att vara i god tid. Alla har en förstående inställning till andra som kommer 
försent. De menar att det ju inte går att veta vad som orsakat den sena ankomsten, och att 
det finns många anledningar som kan ses som giltiga: att bussen kört fast eller inte hållit 
tidtabellen, att någon lärare stoppat en i korridoren och velat prata eller att man försovit sig. 
Kalle reagerar nästan förnärmat på frågan om vad han tänker om att komma försent och 
börjar försvara sig med olika ursäkter och berättar om flera tillfällen när han fått ogiltig 
frånvaro fast det ju var bussen som kom i fel tid eller att väckarklockan inte ringde och han 
tycker att han blivit orättvist bedömd. Några tar dock upp att det kan vara störande om flera 
elever kommer sent efter varandra. Då kan det bli många avbrott i en lärares genomgång 
och svårt att hålla fokus på det som undervisas. Anna blir mest upprörd över lärare som 
kommer försent eller tar tid på sig att komma igång med lektionen, för då blir resultatet att 
eleverna får mindre lektionstid att genomföra uppgifter på, med följden att mer måste göras 
hemma. 
 
Rent skolk tror inte eleverna är så vanligt, men däremot att man kamouflerar skolk med 
sjukdom, tror de är mycket vanligt och något som är svårt för lärare att komma åt. Bara 
eleven vet ju om den är sjuk eller inte. Inför detta läsår gjordes en förändring i rutinerna 
eftersom det visat sig alltför lätt när eleverna kunde sjukanmäla sig själva på den digitala 
skolportalen. Numera måste därför en förälder sjukanmäla sina ungdomar om de är under 
18 år. Men de intervjuade eleverna tror ändå inte att det blivit så stor skillnad då man lätt 
kan få en förälder att tro att man är sjuk. Här pratar eleverna mer engagerat och som om de 
har egen erfarenhet av fenomenet. Anledningen till att man känner efter lite extra och 
tänker att man nog är sjuk beskriver eleverna som trötthet och lathet. Många gånger kan det 
vara att man tränat hårt på kvällen och kommer hem sent och helt enkelt inte orkar om det 
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är en lång eller tråkig lektion på morgonen nästa dag. Det kan också handla om oron att inte 
klara ett prov och att man då känner efter lite extra och sjukanmäler sig. 
 

”Åh, jag kan inte det här provet. Nej, jag har nog rätt ont i huvudet. Man känner efter 
då. Man kanske inte ljuger, men man känner efter väldigt noga. Jag har lite ont i 
huvudet. Då sjukanmäler man sig istället. För just oron att inte klara det.”(Olle) 
 

Britta och Lisa däremot berättar att de ofta vaknar på morgonen, känner efter och tänker att 
de nog är sjuka och ska vara hemma, men sedan ångrar sig och går till skolan i alla fall, för de 
vet att de behöver all tid de kan få i skolan och att det ofta resulterar i mer arbete hemma 
om man inte är i skolan en dag. 
 
Samtliga elever är medvetna om vikten av att utnyttja lektionstiden effektivt för att kunna 
vara ledig på fritiden. Många försöker så gott de kan men flera uttrycker att det går bättre 
ibland och sämre andra gånger. Tillfällen när det kan vara svårare att arbeta effektivt på en 
lektion är till exempel lektionen efter ett prov, sista lektionen, när man är trött och less eller 
när kompisarna har kommit på något intressantare att göra. Just intresset och hur rolig de 
uppfattar att uppgiften är styr också hur effektivt de utnyttjar lektionen. 
 

”Jamen, det beror lite på vad man gör. För om vi gör nåt kul… alltså om vi får nåt som 
vi ska samarbeta med så sitter ju alla och gör det. Men nu håller vi på och skriver en 
essä som ingen vet vad det är. Det är liksom… ingen skriver. Nu sitter vi bara och 
pratar. Det är mycket prat på lektionerna” (Britta) 
 

Flera elever avslöjar också att de gör mycket av lektionsarbetet hemma istället för att 
utnyttja lektionstiden till uppgiften. Som orsak anges dels dålig arbetsmiljö eller att det är för 
många elever i ett vanligt klassrum, vilket stör koncentrationen och hindrar att man får den 
individuella hjälp man behöver. Bosse kan dock inte riktigt påstå att de har en dålig 
arbetsmiljö. Han menar att de flesta i klassen utnyttjar lektionstiden väl men han 
personligen klarar bara inte att jobba i ett klassrum. 
 

”Jag tycker att klassen är duktig på att utnyttja lektionstiden, men jag som person har 
alltid haft svårt att sitta och jobba inne i vårt klassrum. Det har jag haft sedan jag var 
liten, så jag gör oftast det mesta hemma. När jag har inlämningsuppgifter så sitter jag 
… det är svårt att sitta och fokusera och skriva inne i… Alltså, alla inlämningsuppgifter, 
de gör jag till nittio procent hemma” (Bosse). 
 

Bosse berättar att det går så mycket lättare när han sitter hemma och där kan han skriva lika 
mycket på trettio minuter som han gör på tre timmar i skolan. 
 

6.2.2 Strategier 
På frågan om vilka strategier som är viktiga för att lära sig olika ämnen lyckas de flesta 
informanter identifiera strategier som att läsa och nöta kunskaper, att utnyttja lektionstiden, 
att fråga när det är svårt, ta hjälp av kompisar, att ta anteckningar och vara uppmärksam på 
genomgångar, att planera sin tid och jobba i sitt eget tempo, gå till ett grupprum med några 
få kompisar, samt att repetera. Flera framhåller även motivationen som grundläggande och 
att man måste tro att man kan. Ett par elever menar också att det är viktigt att man tar hand 
om sig, äter, sover och mår bra rent allmänt för att man ska kunna tillgodogöra sig 
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undervisningen på bästa sätt. De anger att de lärt sig dessa strategier dels av lärare som 
berättat om knep för att lärandet ska gå lättare, dels av föräldrar som peppar och stödjer 
men även genom erfarenheten av att ha gått i skolan i många år. Ytterligare input har många 
elever fått från de sporter man utövar på fritiden där det också pratas om hur man ska agera 
för att utvecklas. 
 
Samtidigt som eleverna berättar om dessa strategier så lyser det även igenom att de i 
praktiken inte alltid lyckas använda sig av detta som de vet i teorin. I några fall uppstod 
nästan känslan av att eleven satt och räknade upp just de strategier som hen inte använde 
sig av, men väl kände till att hen borde använda. I ett senare skede av intervjun när vi 
pratade om arbetsmiljö framkom till exempel att goda ambitioner att utnyttja lektionstiden 
ibland störs av att man blir distraherad av kompisar som börjar prata, och då är det lätt att 
man börjar prata själv. En elev som tog upp att se engelskspråkiga filmer som en god strategi 
för att lära sig engelska flikade in ”Jag gillar ju inte det, men jag kanske måste börja göra det” 
(Anna).  
 
Motivation och tro på att man kan framhölls som viktigt av samma personer som sagt att det 
var lätt att ge upp när det gick tungt för att man inte trodde att det skulle gå. De flesta tillstår 
också att det ofta är svårt att motivera sig och hålla arbetsmoralen uppe på grund av att man 
är trött och less, att man tappat lusten efter ett misslyckande eller helt enkelt på grund av 
lathet. Dock finns det medvetenhet om hur man kan skapa denna motivation hos några. Lisa, 
som vill bli socionom och jobba som socialsekreterare, använder sitt långsiktiga mål för att 
motivera sig att arbeta hårt, Olle vill få bra betyg och Kalle motiverar sig mera kortsiktigt 
genom att plugga först och sen belöna sig senare på kvällen med att få gå på träning, spela 
FIFA eller se en fotbollsmatch på TV. Och dessutom har några av eleverna föräldrar som 
hjälper till att påminna, engagera och motivera för skolarbetet. 
 
Några elever har också en stor medvetenhet om, och använder, de strategier som är viktiga 
för deras individuella behov, till exempel att använda sig av tillgängliga hjälpmedel som 
miniräknare, uppläsning av text, dator som hjälpmedel för att skriva eller att utnyttja tillgång 
till extralektioner med speciallärare. 
 
Anna berättar om en intressant strategi som hon har utvecklat själv och som innebär att hon 
har lyckats ändra sin inställning till Engelska, som är det ämne hon har problem med. 
Strategin startade med att Lisa insåg att en bättre attityd till ämnet skulle göra det lättare 
och den går ut på att hon ”lurar sig själv” att tycka om ämnet genom att skriva positiva 
meningar om det. Hon förklarar:  
 

”När jag får en engelskaläxa då skriver jag på bladet: Jag älskar Engelska, även fast jag 
hatar det typ… eller har gjort det då, bara för att jag ska få in det i huvudet och få bra 
tankar om ämnet” (Anna). 
 

Denna informant har överlag ett mer utvecklat metaspråk att använda när hon pratar om 
strategier i olika ämnen och pratar till exempel om att det viktigaste för att hon ska lära sig 
effektivt är att hon vet syftet med momentet. Hon efterlyser mer koppling till verkligheten 
efter skolan så att man vet vad man ska ha kunskaperna till. Andra viktiga strategier som hon 
lyfter fram är att gå tillbaka och räkna om uppgifter i matte för att lära sig av de fel man 
gjort, att inte stressa igenom uppgifter utan att försäkra sig själv om att man förstår vad man 
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gör, att planera sin tid, att det är viktigt att sätta upp ett mål att sträva emot, att lära sig i 
diskussioner med andra för att kunna skapa sig en egen åsikt samt vikten av att ”peppa sig 
själv” (Anna). Anna berättar även om hur hon har gått från att inte tycka om att träna på 
gym till att numera älska det genom att helt enkelt träna för hälsans skull och för vetskapen 
att det var nyttigt trots att hon från början inte tyckte om det. Efter att ha tränat rätt mycket 
som en självpåtvingad rutin så blev det helt enkelt roligt och något hon numera inte klarar 
sig utan. 
 
Det finns också elever som använder sig av fusk som strategi för att uppnå resultat på prov 
även om de intervjuade eleverna i stort sett väljer att prata om fenomenet som något som 
andra elever gör och att de själva har lärt sig att det inte är värt det i längden. Bosse hintar 
dock att det finns andra sätt än att lägga ner tid och energi när man stöter på en svår 
uppgift. 
 

”Ja, antingen så tänker jag att jag ska klara det, och lägger ner tid och energi på det, 
eller så tänker man att… jag vet inte riktigt… att man ska ta sig förbi det hindret… men 
det är väl samma sak kanske? Alltså, man måste ju klara av det på nåt sätt” (Bosse). 
 

Det råder lite delade meningar om hur lätt det är att fuska. Olle menar att det är helt 
omöjligt på gymnasiet, eftersom kontrollen där är så hård, jämfört med på högstadiet. Andra 
elever menar att det kan skilja på olika lärare och i olika salar. Vanliga sätt är att titta på 
bänkgrannen om man sitter nära, eller att ha fotat sidor ut en bok eller instuderingsfrågor 
och smygtitta på dessa i mobilen. Vid inlämningsuppgifter är det lätt att man kopierar för 
mycket från dokument man hittar på internet. 
 
Anledningar som eleverna anger till att vissa väljer fusk som strategi är dels att de som gör 
det inte har planerat sin tid tillräckligt väl eller att man strävar efter ett högt betyg men inte 
har potential eller förutsättningar för det eller att man helt enkelt är lat. Det kan också 
hända att man har läst på, men inte tillräckligt och känner att man inte orkar dra på sig ett 
omprov till för att man redan har så mycket jobb och då tar man den lilla genvägen. Endast 
en elev är öppen med att hon har egen erfarenhet av fusk från högstadietiden. Hennes 
anledning var att hon tyckte det var så orättvist att vissa fick bra resultat utan att ha pluggat 
medan hon själv la ner mycket tid på studierna men ändå bara fick ett E. Nu har hon dock 
slutat eftersom fusk inte är så bra i längden. 
 

”Man vill ju få så bra som möjligt på provet. Och jag erkänner, jag har fuskat förut, 
mycket såhär i sjuan, åttan och nian. För själv pluggade jag. Alltså, jag pluggade mycket 
mer än kompisarna. Jag kunde sitta två timmar varje dag i en vecka med ett prov(…) 
och när jag gör provet så får jag bara ett E, medan andra inte pluggar och får ett A. Det 
tyckte jag var så orättvist så då fuskade jag så jag kunde få ett D i alla fall. Men nu har 
jag lärt mig att det inte blir så bra ändå till slut.” (Britta) 
 

På frågan om vilka strategier som är viktiga för att lära sig olika ämnen, väljer Kerstin att helt 
lägga ansvaret för strategier på läraren. Hon menar att det handlar om att ”anpassa 
utlärningen utifrån individ till individ”(Kerstin), då alla inte har samma kapacitet att lära sig 
och att läraren bör börja med en kartläggning av varje elevs resurser och möjligheter. Hon 
verkar överlag attribuera alla sina framgångar till individualiserad anpassning som 
hjälpmedel och enskilt stöd, samt goda relationer till specialpedagog. Eget ansvar eller egna 
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strategier för lärande är inget som framträder alls i intervjun, däremot en brist på strategier 
att kunna arbeta i ett vanligt klassrum. Kerstin förklarar att hennes ADHD gör att alla ljud i 
ett klassrum stör koncentrationen. Om läraren inte kommer och hjälper på en gång så tappar 
hon fokus och blir frustrerad, och när läraren väl kommer och försöker förklara så låtsas hon 
alltid förstå för att hon känner sig som ”ett hinder, ett slöseri på tid eftersom alla andra sitter 
och ropar på hjälp”. 

 
6.2.3 Sammanfattning och analys av hur elever ser på sitt eget ansvar 
Den uppfattning som intervjuerna ger är att alla elever försöker, och gärna vill ta ansvar för 
sina studier. De allra flesta har en medvetenhet om att de själva har huvudrollen och är de 
som måste ta ansvar för sina studier. De signalerar ändå att det finns många hinder för att i 
alla lägen axla det ansvaret i den grad de skulle önska att de gjorde. Att inte utnyttja 
lektionstiden effektivt utan göra annat eller till och med låtsas vara sjuk ses för flera som 
möjliga utvägar när man inte orkar eller när det inte är tillräckligt roligt. Att försova sig ses av 
några som en giltig ursäkt för att komma försent. Och de strategier för ett framgångsrikt 
lärande som eleverna har tagit till sig i teorin fungerar inte med automatik i praktiken. 
 
Till och med framgångsrika människor, som har bilden av sig själva som intelligenta, 
talangfulla och kompetenta, men med ett statiskt mindset tar inte sitt ansvar för 
misslyckanden och motgångar. De kommer med ursäkter och lägger skulden på yttre 
omständigheter (Dweck C. , 2015). Då blir det ur ett mindset-teoretiskt perspektiv begripligt 
att en elev som inte tror att hen har de riktiga förutsättningarna för att lyckas lätt ger upp 
och hellre lägger över ansvaret för att få skolarbetet att fungera på andra. Och här gör 
uppenbarligen föräldrar och lärare skillnad som motvikt när man inspirerar, påminner, och 
stöttar ett eget ansvarstagande.  
 
Det sociokulturella perspektivet ger en mängd idéer om hur man kan göra lärandet 
intressant och väcka lusten till lärande, vilket i sig föder engagemang och ansvarstagande. De 
intervjuade eleverna framhåller också att när uppgifterna är intressanta och upplevs roliga 
så blir engagemanget större och man tar ett större ansvar. Den betoning på kreativa 
aktiviteter som finns i Vygotskijs tankar om lärande föder engagemang och gör att lärandet 
upplevs roligt av elever.  I stort bygger det sociokulturella lärandet på ett socialt samspel 
mellan lärare och elever och här ligger en stor del av ansvaret på läraren att tillhandahålla 
goda förutsättningar för lärande, i en väl balanserad variation mellan aktivitet och reflektion 
(Strandberg, 2006). 
  
När man lyssnar på eleverna kan man hitta beskrivningar av vad de identifierar som goda 
strategier för att lära sig effektivt. Flera av dessa överensstämmer med ett sociokulturellt 
tänkande. Trots Kerstins synbara brist på egna strategier för att ta sig an lärande (hon lägger 
ansvaret på läraren) så har hon ur ett sociokulturellt perspektiv ändå identifierat hur hon kan 
lära sig, nämligen i nära samspel med specialpedagogen likt en lärling hos mästaren. Hon 
betonar även individualiserad anpassning och hjälpmedel, som till exempel miniräknaren. 
Vygotskij framhåller sociala aktiviteter där samtalet mellan lärare och elev blir centralt. Att 
arbeta aktivt tillsammans, där eleven kan utföra saker tillsammans med läraren (eller en 
kompis som kan mer) som hen ännu inte klarar på egen hand. När man först har klarat något 
med hjälp leder det så småningom till ett lärande som gör att man klarar att göra samma sak 
själv. Därefter kommer reflektioner som leder till en utveckling i det individuella tänkandet 
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(Ibid). Britta framhöll att när hon fick diskutera glosorna med specialläraren så lärde hon sig 
mycket bättre än när hon satt ensam hemma och skrev glosorna. 
 
Att aktiviteter är medierade har även stor vikt i det sociokulturella lärandet, det vill säga att 
vi i de lärandeaktiviteter som genomförs använder oss av så kallade artefakter, eller verktyg, 
som en mellanhand och som en hjälp att ta till oss ett mer abstrakt tänkande. Miniräknaren, 
som Kerstin så småningom fick börja använda, är en sådan artefakt, skriftspråket, symboler 
och metoder är andra (Säljö, 2014). Några av de intervjuade eleverna är extra beroende av 
medierat lärande för att överbrygga sina läs- och skrivsvårigheter bland annat. 
 
Flera elever i undersökningen har även problem med att arbeta i ett vanligt klassrum. De vill 
hellre söka upp ett mindre grupprum, eller helt enkelt jobba hemma. Enligt den 
sociokulturella teorin är människors aktiviteter alltid situerade, de sker i ett rum, en plats. 
Miljön i det rummet är aldrig neutral. Den innehåller värderingar, känslor, förväntningar 
etcetera och den kan inbjuda till kreativitet och lärande eller försvåra lärandet (Strandberg, 
2006). 
 
Uppenbarligen bär våra klassrum för de intervjuade eleverna med sig, förutom stundom en 
alltför orolig miljö, också en rad föreställningar som försvårar arbete och kreativitet. Bosse, 
som ända sedan han var liten haft svårt att arbeta i ett klassrum men ändå med lätthet 
lyckas utföra uppgifter i sin hemmiljö, är ett tydligt exempel. Wiliams andra strategi för det 
formativa lärandet handlar om just undervisningsmiljön. Han menar att man måste skapa ett 
positivt klassrumsklimat där diskussioner, aktiviteter och uppgifter gör det synligt vad 
eleverna kan och hur de ska lära sig mer. Här är även relationen mellan elev och lärare viktig 
(Wiliam, 2013). 
 
Flera av de övriga strategierna som eleverna anser vara bra för lärande knyter an till ett 
sociokulturellt sätt att arbeta. Till exempel klingar informanternas att fråga när det är svårt, 
ta hjälp av kompisar och gå till ett grupprum med några få kompisar väl med den lathund i 
studieteknik som Strandberg (2006) föreslår. Där uppmanas eleverna att fråga sig vem som 
kan tänkas kunna det man vill lära sig, man uppmuntras till interaktioner med kamrater, att 
inte var passiv utan aktivt engagera sig i att fråga, lyssna och våga säga det man tänker. Att 
våga fråga om man får vara med är ytterligare en punkt på Strandbergs lista. I ett klassrum 
där man uppmuntras till detta skulle troligen Lasses blyghet snabbare övervinnas och det 
skulle bli lättare att komma in i en ny klass. Ett tydliggörande av målen och vad man ska ha 
kunskapen till efterlyses också av en elev när vi pratar om goda strategier för lärande. Detta 
är vad William menar är den första principen i ett formativt arbetssätt (Wiliam, 2013). 
 

6.3 Vilka andra faktorer anser elever påverkar lärandet? 
 

6.3.1 Lärarens/speciallärarens roll 
Alla de intervjuade eleverna är överens om att lärarna har en avgörande viktig roll vad gäller 
elevernas utveckling. Flera elever framhåller att lärarna är de som strukturerar arbetet för 
eleverna och för många av de elever som ingår i denna studie är just struktur, tydlighet och 
bra förklaringar avgörande för om de ska ha en chans att lyckas eller inte. Lärarnas påverkan 
kan även i övrigt vara både positiv och negativ, om man kommer överens med läraren eller 
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inte. Kerstin upplever att lärare ofta saknar förståelse för de individuella behov som kan följa 
med ADHD, och därför tvingas hon oftare än nödvändigt känna sig misslyckad och dum. 
 
Den övergripande bild som växer fram ur intervjuerna är dock att samtliga elever menar att 
de har lärare/ speciallärare och specialpedagoger som är ett stort och viktigt stöd i deras 
lärande. Som exempel på ett positivt minne från när man lärt sig något nytt berättar Britta 
om senaste tillfället med extraengelska då hon jobbade med att lära sig glosor inför ett prov. 
Dagen efter på provet satt orden bra och som förklaring anger hon att utan lärar-hjälpen så 
skulle hon inte ha lagt ner så mycket tid på att träna. Dessutom diskuterade de orden, och 
om hon inte förstod dem så fanns hjälp av läraren. Hemma skulle Britta bara ha skrivit dem 
och om hon inte förstod så kunde inte föräldrarna hjälpa till. Eftersom denna elev oftast 
brukar ge upp när hon inte förstår så är det uppskattat att få gå till extraengelskan för att då 
”sitter man ju och nöter ändå” (Britta). 
 
Kerstin uttrycker även tacksamhet över att ha fått tillgång till individuella mattelektioner 
med en specialpedagog, där hon fick arbeta i lugn och ro och med hjälpmedel som 
miniräknare för att kontrollera slarvfel, och efter ytterligare ett år lyckades hon också få, inte 
bara godkänt utan, till och med ett C i en Matematik-kurs. Kerstin framhåller att de speciella 
koncentrationsproblem som hon har gör att det är värdefullt med individuell anpassning och 
lugn och ro. Om väl koncentrationen infunnit sig så är det viktigt att få hjälp på en gång 
annars kan den försvinna lika fort. Hon uppskattar att kunna ”connecta” med specialläraren 
på ett speciellt sätt eftersom man arbetar så nära och personligt. Lisa, som inte hinner med 
matten på de lektioner klassen har, menar att hon nu känner att hon orkar tack vare att hon 
får extra tid med en duktig speciallärare. Olle berättar om en lärare som tagit hans läs- och 
skrivsvårigheter på allvar och ordnat med hjälpmedel, låtit honom få texter att läsa i förväg 
och stöttat så att han har kunnat delta i lektionerna precis som alla andra, vilket för honom 
var väldigt viktigt och höjde både resultat och självförtroende rejält.   
 
Hur mycket man tror att man kan lyckas har enligt Anna mycket med lärarna att göra, hur 
mycket de tror på att man kan lyckas och med hur mycket beröm de ger på lektionerna. Hon 
saknar berömmet från högstadiet där lärarna oftare gav beröm än på gymnasiet, men menar 
att när man väl får beröm på gymnasiet då lever man på det länge. På frågan om vad lärarna 
berömmer svarar Anna att ibland kanske inte alla sitter och jobbar med det de ska, då är det 
roligt att få höra: ”Men vad bra att du arbetar!” eller en annan gång ”Vad roligt att du lägger 
ner tid på det här” och ”Vad bra att du är noggrann” när man inte ligger först fram i arbetet. 
Dessa små uttryck kan verkligen få en att jobba hårt, enligt Anna. På frågan om vad som 
skulle göra skolan bättre för elever som har svårigheter att klara en del kurser svarar hon just 
att lärarna borde vara mer ”peppande”. Bosse menar att det känns bra att lärarna bryr sig 
om att man ska klara kurserna och att de tror på en, ”annars skulle man nog ge upp” (Bosse). 
 

6.3.2 Faktorer utanför skolan 
Flera elever nämner att det är viktigt att man har stöd från föräldrarna. Det är också 
avgörande att föräldrarna tror på att man kan lyckas. En elev resonerar att man troligen 
lyssnar mer på föräldrarna, som man ju lever med, än vad man lyssnar på lärarna i skolan. 
För att förbättra situationen för dem som har svårigheter i skolan är det, enligt henne, viktigt 
att de får stöd och uppmuntran från olika håll:  
 



32 
 

”För alltså, det kan ju ta emot om du kommer till skolan och så tror lärarna på en och 
så kommer man hem och så tror inte föräldrarna på en. Då lyssnar man kanske mer på 
sina föräldrar? För det är ändå dem man lever med. Så för att skolan ska bli bättre för 
dem som har det svårt då måste det finnas pepp från olika håll” (Anna).  
 

Några elever nämner också att om det är jobbigt utanför skolan, till exempel att det är 
mycket bråk hemma, att man tvingas ta mycket ansvar för syskon och hushåll eller att en 
släkting är sjuk så blir förutsättningarna att lyckas mycket sämre. Det blir i de lägena svårt att 
göra hemläxor och koncentrationen blir svår att upprätthålla i skolan. Kalle berättar om 
erfarenheten när en släkting var sjuk att tankarna på det påverkade allt i skolan, från 
frånvaro till resultat därför att han ofta tänkte på det och var rädd: 
 

”Jag satt och tänkte på det mycket och var rädd” (Kalle). 
 

Lasse menar att en konsekvens av mycket bråk hemma på nätterna kan bli att man får sova 
för lite, vilket har negativ effekt på lärandet. Vidare berättar han att när stabiliteten hemma 
saknas kan det ta enorm energi och rikta fokus på annat än skolan. 
 

6.3.3 Skolans organisatoriska nivå 
Majoriteten av de intervjuade eleverna uttrycker glädje över att de på gymnasiet har fått 
hjälp med anpassningar och stöd för att klara det som är svårt. Möjligheten att få 
extralektioner i en liten grupp är mycket värdefull för många då de anser att de behöver mer 
tid än klasskamraterna. Just i den lilla gruppen upplever eleverna också att undervisningen 
blir mer riktad till dem som individer. Men samtidigt framkommer även en stor sorg över att 
de inte fick den hjälp de behövde i ett tidigare skede, på mellanstadiet eller högstadiet. En 
elev besvarar frågan om vad som skulle göra skolan bättre för elever som har svårt att klara 
vissa kurser med att önska att extrakurser skulle sättas in genast när man märker att en elev 
inte hänger med. Hon har erfarenheten av att ha bett om hjälp i Engelska men inte fått det 
med motiveringen att hon nog skulle komma ikapp ändå, vilket hon inte har gjort. Idag är 
hon ledsen för att hon inte fick hjälp tidigare: 
 

”Att ge extrakurser om man behöver för att klara det. Och att börja med det direkt när 
de ser att man behöver hjälp. Om man går liksom i sexan och hänger efter redan då, 
att ge extra precis då. För när jag gick i sjuan till nian så sa jag till mina lärare att jag 
hade svårt med engelska och ville få hjälp, men då sa de att jag inte behövde det. Jag 
skulle nog komma ikapp. Men det har jag aldrig gjort. Så det känns… Jag är lite ledsen 
för det att jag inte fick hjälp tidigt” (Britta). 
 

Flera menar att de inte mötte respons hos lärarna när de sa att de behövde hjälp. Några 
menar att det inte fanns resurser att få hjälp och med misslyckanden på rad i samma ämne 
så skaffade de sig en dålig attityd till ämnet. 
 
Skolan har även ansvar för elevernas arbetsmiljö. Flera elever vittnar om dålig arbetsmiljö i 
klassrummet som en bidragande orsak till att det är svårt att arbeta koncentrerat och att 
orka ta in information och förstå den. Framför allt gäller detta erfarenheter från högstadiet 
då de menar att mycket tid var bortkastad på grund av dålig disciplin i klassrummet. Anna 
menar att hon inte tror de lärde sig någonting under hela årskurs nio, då det var stökigt hela 
tiden. Det lilla hon lärde sig var sådant som hon pluggade på hemma.  
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6.3.4 Sammanfattning och analys av andra faktorer som påverkar lärandet 
Alla informanter är överens om att lärare, speciallärare och specialpedagoger har en mycket 
stor betydelse för hur lyckosamma de är i sina studier. De är viktiga för att strukturera 
arbetet, förklara och inspirera och för att inge hopp att man har en chans att lyckas. Dwecks 
forskning visar att lärarens eget mindset har stor påverkan på lärandet, då eleverna snabbt 
avgör om läraren tror att man kommer att klara uppgiften eller ej (Rattan, Good, & Dweck, 
2012). Som flera elever påpekar är det viktigt att läraren tror på en för att man själv ska tro 
att det ska gå. Detta bekräftas också av en studie från 2013 där det visar sig att för att lyckas 
hjälpa elever med inlärningssvårigheter är det viktigt för både elever och lärare med hopp, 
känsla av samhörighet och tro på sin egen kapacitet (Levi, Einav, Raskind, Ziv, & Margalit, 
2013). 
 
Även i det sociokulturella perspektivet har läraren en viktig roll för att strukturera arbetet 
med aktiviteter som gynnar lärandet och som ligger i elevernas proximala utvecklingszon. 
Här anknyter även Yates och Hattie med förslaget att läraren bör sätta upp lämpliga 
utmaningar som bygger på tydlig förståelse för att var eleven befinner sig för närvarande och 
vad nästa steg bör vara, samt att ha höga förväntningar om att alla elever kan lära (Yates & 
Hattie, 2014). 
 
Den typ av beröm, som läraren ger kan enligt mindset-teorin skapa olika mindset. Att 
berömma elevens personlighet: ”Vad duktig du är!” kan synas positivt men skapar ett 
statiskt mindset, där eleven känner att hen även fortsättningsvis måste leva upp till epitetet 
”duktig”. För att göra det kommer eleven fortsättningsvis att sträva efter att göra uppgifter 
som hen är säker på att klara, och som bekräftar denna duktighet, men undvika att ta sig an 
utmaningar där risken finns för ett misslyckande som kommer att förstöra bilden av den 
duktiga eleven. Berömmer läraren däremot elevens arbetsprocess så kommer eleven att vilja 
fortsätta jobba hårt och anstränga sig för att utvecklas (Dweck C. S., 2007). Anna, som visar 
många drag av ett dynamiskt mindset verkar ha lärare som berömmer processen och även 
en mamma som uppmuntrar till ansträngning och att fortsätta jobba även i motgång. 
 
Alla elever pratar om att det är viktigt med feedback, vilket är en av Wiliams strategier för 
ett formativt lärande. Han anknyter till Dwecks tanke att det är processen som ska vara 
fokus för lärarens feedback. Han sträcker sig även lite längre och menar att man som lärare 
först måste förvissa sig om att eleven vet vad som är lärandemålet, visa hur långt eleven har 
kommit i nuläget och sedan fokusera sin feedback på hur eleven ska göra för att lära sig det 
som saknas för att nå målet. Om den feedback som ges inte är återkoppling som för eleven 
framåt kan den till och med ha negativ effekt (Wiliam, 2013). Kamratrespons och 
självbedömning som också är strategier i Wiliams formativa lärande är inget som de 
intervjuade eleverna nämner, vilket kan tyda på att det inte är så vanligt på deras skola. 
 
Vilken situation man har utanför skolan har även en stor påverkan på lärandet, vilket flera 
informanter påpekar. Erfarenheter av oroliga hemförhållanden, för stort ansvar för hemmet 
eller oro för sjuka personer i sin närhet gör det svårt att både koncentrera sig och utföra de 
uppgifter man har. Den forskning som Dweck bedrivit på senare år pekar på att de elever 
som lyckas med skolan trots socialt ogynnsamma förhållanden eller begränsande normer 
vanligtvis har ett dynamiskt mindset (Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007). 
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Eleverna uttrycker i intervjuerna en besvikelse över att skolan på organisationsnivå inte tagit 
sitt ansvar på allvar, framför allt under deras högstadietid. Brister i arbetsmiljön i 
klassrummet och undermålig tillgång till stödåtgärder där det skulle ha behövts mycket 
tidigare är förhållanden som eleverna kritiserar. 
 

7. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 

7.1 Egen förmåga och ansvar samt andra faktorer som påverkar lärandet, enligt eleverna 
Syftet med undersökningen, att beskriva och analysera attityder till lärande hos några 
gymnasieungdomar som får stödinsatser i skolan, har uppnåtts via intervjuer med dessa 
ungdomar. De berättade om sina livsvärldar utifrån frågeställningar som handlade om hur de 
ser på sin egen förmåga och sitt eget ansvar för att lära sig, samt om de anser att även andra 
faktorer, förutom den egna förmågan, påverkar lärandet. Resultatet analyserades sedan 
utifrån tidigare forskning och ett mindset-teoretiskt samt ett sociokulturellt perspektiv. 
 
De attityder som starkast framträder i intervjuerna är en syn på intelligens som något 
medfött. Eleverna anser att intelligensen är ojämnt och orättvist fördelad bland människor 
och bara något att finna sig i. Kunskaper kan visserligen fyllas på i viss grad via övning, men 
inte så att den påverkar den medfödda intelligensen nämnvärt. 
 
Det finns hos de intervjuade ungdomarna en skillnad mellan teoretisk kunskap och hur de 
faktiskt agerar när det gäller motivation, uthållighet och ansvarstagande. Nästan alla ser det 
som sitt eget ansvar att utvecklas och lära sig mer, de pratar om att de vill kämpa när det går 
tungt och de pratar om att övning ger resultat. De har även många goda förslag på strategier 
för lärande. Men när det kommer till kritan i praktisk handling så ger de ofta upp istället för 
att kämpa och lägger gärna ansvaret på någon annan eller skyller på andra omständigheter. 
 
Den hjälplöshet som de intervjuade eleverna uttrycker när de möter motstånd eller 
misslyckas (man kan inget göra åt att man inte förstår), bottnar i en känsla av att de inte tror 
att just det ämnet är något som ligger för dem, att de saknar goda förutsättningar för att lära 
sig det ämnet. För några av eleverna är detta dessutom en mer allmän uppfattning att de 
inte har goda förutsättningar för att lära sig teoretiska ämnen över huvud taget. Detta sätt 
att se på sina kognitiva resurser (ett statiskt mindset) påverkar både deras motivation och 
uthållighet negativt när det gäller skolarbetet. 
 
Denna världsbild är långt ifrån något som ungdomarna är ensamma om att ha. Traditionellt 
sett har skolan (ofta relativt godtyckligt) delat in elever i kategorier utifrån deras förväntade 
kapacitet (Hjörne & Säljö, 2008). Man har tänkt sig att vissa elever rent genetiskt har 
förutsättningar för att lära sig och andra inte, och har behandlat svårigheter med lärande 
som ett problem som endast har att göra med elevers inneboende kapacitet. 
 
Både Dweck och Vygotskij vänder sig mot detta sätt att se på lärande och menar att de 
resurser man föds med inte kan förutsäga hur långt man kan utvecklas med träning och 
övning. Här har mindset-teorin förslag på hur man kan hjälpa elever att ändra sitt tänkande 
till ett dynamiskt mindset för att få större motivation, bättre uthållighet och ett mera 
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konstruktivt sätt att möta motgångar som till exempel när det är svårt att lära sig något nytt. 
Bland annat via undervisning om hur hjärnan fungerar och genom att ge rätt typ av feedback 
(Scott Yeager & Dweck, 2012). 
 
Man kan ana att den pedagogiska personalen på denna skola redan till viss del är inspirerad 
av Vygotskijs tankar, oavsett om de är medvetna om det eller inte. De strategier för lärande 
som de intervjuade eleverna ger förslag på går i god samklang med flera av Vygotskijs idéer 
och eleverna hänvisar bland annat till sina lärare när de ska förklara var de lärt sig dessa 
strategier. En av de slutsatser man kan dra av det resultat som detta arbete uppvisar är att 
den specialpedagogiska personalens främsta uppdrag i kontakten med elever i behov av stöd 
borde vara att inleda kontakten med att försöka påverka elevernas mindset. Genom att ta till 
sig ett dynamiskt mindset får dessa elever bättre förutsättningar för att aktivera de goda 
strategier som de redan känner till på ett teoretiskt plan, men på grund av sin självbild inte 
alltid orkar använda sig av rent praktiskt. 
 
Att det enligt eleverna även finns andra faktorer än deras egna resurser och ansvarstagande 
som bidrar till hur framgångsrikt lärandet i skolan är bör därmed inte förringas. Eleverna 
uttrycker att lärarnas förhållningssätt är grundläggande för hur de lyckas. För många elever 
blir lärarnas och den specialpedagogiska personalens stöttning avgörande när de saknar det 
egna drivet att gå framåt. Och ju mindre eleverna själva tror att de kan lära sig, desto 
viktigare blir det att lärarna signalerar att de tror att eleverna kan. Eleverna framhåller att 
om man får stöd och uppmuntran hemifrån för att klara skolarbetet ger det en positiv effekt 
på lärandet i skolan. Och omvänt blir det svårare att klara skolarbetet om det saknas 
stabilitet och stöttning hemifrån. Enligt Dweck har föräldrarnas sätt att kommentera 
misslyckanden större påverkan på vilket mindset man tillägnar sig än annan typ av feedback 
(Dweck C. S., 2007). Enligt Skollagens första kapitel (SFS 2010:800) har skolan ett 
kompensatoriskt uppdrag när det saknas stöttning hemifrån och det måste tas på allvar. 
 
På organisatorisk nivå måste skolan ta ett större ansvar för att lyssna på elever som behöver 
hjälp. Flera elever upplever att deras oro över svårigheter i skolan inte togs på allvar i 
högstadiet på grund av bristande resurser eller annat. Vad skolan, som organisation, i det 
läget signalerar är inte ett dynamiskt mindset som framhåller att eleverna behöver kämpa 
och jobba med det som är svårt för att utvecklas, utan snarare att det inte är så viktigt att 
klara vissa ämnen eller, ännu värre, att man inte förväntar sig att just dessa elever kan klara 
det. Enligt sociokulturell teori måste pedagogiska problem tolkas i sin lokala och situerade 
kontext, och man måste analysera vad det är som skapar svårigheter för elever och vad man 
kan göra för att förändra de kommunikativa mönstren så de blir lättare att ta till sig (Säljö, 
2014). Det innebär att man måste ta den typ av hjälprop som eleverna i denna studie menar 
sig ha sänt ut under sin högstadietid på allvar. 
 

7.2 Avslutande reflektioner 
De intervjuade elevernas berättelser om hur de ser på sin skolsituation och om hur de ser på 
lärande har varit mycket lärorika att ta del av. Om det är som Carol Dweck menar att vår 
inställning till intelligens har en avgörande effekt på hur vi tar oss an lärande så skulle det 
troligen göra stor skillnad för de intervjuade eleverna att få lära sig att hjärnan är som en 
muskel som kan tränas och växa, oavsett hur liten man tycker att den är från början (Doidge, 
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2008). Att de har svårigheter med att leva upp till skolans mål i vissa lägen är då inte bara ett 
bevis på att de inte är smarta nog som en elev uttrycker det. 
 
Viktigt att notera är att mindset-teorin inte är någon ”quick-fix” som löser alla problem med 
lärande. Att ändra mindset skulle inte med automatik ta bort elevernas läs- och 
skrivsvårigheter, ADHD eller andra personliga hinder. Men det skulle rusta dem att bättre 
kunna ta sig an sina utmaningar och ge sig själva den extra tid för övning som de behöver, 
istället för att undvika det som är jobbigt och ge upp. 
 
Utifrån resultatet i denna undersökning skulle man önska att eleverna fick undervisning med 
utgångspunkt i en praktisk kombination av båda de använda teorierna i detta arbete. Det 
skulle innebära att de fick börja med att tillägna sig ett dynamiskt mindset för att motivera 
till att kämpa och hålla ut och kunna hantera motgångar på ett konstruktivt sätt. Detta skulle 
troligen trigga igång elevernas möjligheter att aktivera de goda lärandestrategier som 
eleverna redan har kännedom om på teoretisk nivå. Om man därtill tänker sig att eleverna 
skulle få möta lärare, inspirerade av Vygotskij, som inger hopp och som tillhandahåller en 
bra balans mellan aktivitet och interaktiv reflektion, sociala, medierade och kreativa 
aktiviteter, och en skola som erbjuder inspirerande lärmiljöer… ja då kanske några av dagens 
lärandeproblem redan var lösta? 
 
Den intervjuade eleven Annas tanke att det hela tiden kommer nya chanser, påminner om 
en envis vetenskapsman som misslyckas med experiment efter experiment, men ändå 
tänker att nästa gång ska jag få till det. Låt oss pedagoger vara som denne vetenskapsman 
och aldrig ge oss när det gäller våra elevers lärande. Aldrig ge upp! Vi måste förstå att ingen 
är dömd till att för alltid befinna sig på samma intellektuella nivå. Oavsett utgångsläge kan 
alla utvecklas och det är vårt uppdrag i skolan att tillhandahålla goda förutsättningar för det. 
Avslutningsvis bjuds därför på ett citat som på ett tydligt sätt beskriver kärnan i både ett 
mindset-teoretiskt och ett sociokulturellt perspektiv: 
 

”När vi förstår att aktivitet är lärandets grund är mycket vunnet. När vi tror att 
det är inre egenskaper som grundlägger lärande går lärtillfällen förlorade” 
(Strandberg, 2006, s.13) 
 

7.3 Vidare forskning 
Ett anmärkningsvärt resultat är att flera elever har så svårt att arbeta i ett klassrum. Vad är 
det skolans klassrum signalerar för dessa elever? Vad finns det för förväntningar och gömda 
begränsningar i skolans klassrum som gör att många elever gör allt de kan för att få åka hem 
och arbeta med sina uppgifter? Enligt Vygotskij är all mänsklig aktivitet situerad och sker i en 
kulturell kontext. Inbäddat i olika rum finns möjligheter och begränsningar som påverkar de 
aktiviteter som sker däri. Tyvärr finns i denna studie inte utrymme för att vidare undersöka 
denna aspekt, men det skulle onekligen vara mycket intressant att få lära sig mer om vad 
ungdomar tänker om detta område. Skulle det ändra förhållandet att förändra våra 
utbildningsmiljöer? I så fall hur? Vilka aspekter är det som har en begränsande effekt på 
ungdomars lärande och vilka aspekter ger ett utbildningshopp? Handlar det om relationer 
mellan de som vistas i våra klassrum eller sitter det i själva väggarna? Detta lämnas till en 
annan studie att undersöka.  
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Ett annat intressant resultat är den tendens till genusskillnader vad gäller pliktkänsla som 
framkom i intervjuerna. Tre av flickorna betonar dels att de gör uppgifter fast de inte tycker 
att det är roligt och att de ofta känner för att stanna hemma från skolan men går dit i alla 
fall. En av flickorna tycker dessutom att det är väldigt pinsamt att komma försent. Är det en 
tillfällighet att det är just flickorna som tänker på detta sätt eller är det en allmän tendens 
som säger något om den miljö dessa ungdomar lever i? Är flickor i gymnasieåldern mer 
plikttrogna än pojkarna? Vad beror i så fall det på? Även detta skulle kräva grundligare 
undersökning än vad denna studie haft utrymme för så det lämnas till ett annat arbete att 
titta närmare på.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Inspelningen kommer att raderas när min rapport har blivit godkänd. 

Den här intervjun gör jag för mitt examensarbete på Specialpedagogprogrammet. Undersökningen handlar om 

elevers erfarenheter av stöd i skolan och hur de ser på lärande. Rapporten kommer att publiceras av Umeå 

Universitet. 

Intervjun kommer att behandlas helt avidentifierat så inget av det du säger kommer att kunna kopplas till dig 

personligen. Varken ditt eller skolans namn kommer att finnas med någonstans i min rapport. Det är helt 

frivilligt att delta i intervjun och du har rätt att när som helst avbryta. Jag är väldigt tacksam för att du vill ställa 

upp och hjälpa mig  

Innan vi börjar vill jag förtydliga att det inte finns några rätt eller fel som svar på de frågor jag kommer att 

ställa. Jag ställer frågorna med syftet att förstå hur ungdomar tänker, inte hur de tror att de borde tänka. 

 Kille/Tjej 

 Program (Varför valde du det programmet?) 

 Åk 

 

Huvudteman 

 Lärande 

 Intelligens, tex ett geni 

 Talang 

 Egen förmåga 

 Eget ansvar 

 Andra faktorer som påverkar resultat 

 Roller i skolan, tex lärare, speciallärare 

 Viktigt för att lära sig och utvecklas 

 Erfarenheter av skolmisslyckanden/framgångar 

 Erfarenheter av stöd i skolan 

 Strategier för lärande 

 Självbedömning 

 Förbättringsområden i skolan för elever i behov av stöd 

 Fusk/ Skolk 

 Om jag skulle komma på någonting mer, kan jag kontakta dig då? 

 Sammanfattning 

 

Tusen tack! 
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Bilaga 2 
Frågemanus till intervju 

Den här intervjun gör jag för mitt examensarbete på Specialpedagogprogrammet. Undersökningen handlar om 

elevers erfarenheter av stöd i skolan och hur de ser på lärande. Rapporten kommer att publiceras av Umeå 

Universitet. 

Intervjun kommer att behandlas helt avidentifierat så inget av det du säger kommer att kunna kopplas till dig 

personligen. Varken ditt eller skolans namn kommer att finnas med någonstans i min rapport. Det är helt 

frivilligt att delta i intervjun och du har rätt att när som helst avbryta. Jag vill förtydliga att det inte finns några 

rätt eller fel som svar på frågorna. Jag ställer frågorna med syftet att förstå hur ungdomar tänker, inte hur de 

tror att de borde tänka. 

Jag är väldigt tacksam för att du vill ställa upp och hjälpa mig  

Kille/Tjej 

Program (Varför valde du det programmet?) 

Åk 

1. Berätta om ett positivt minne från ett tillfälle där du lärde dig någonting nytt. 

Vad var det som gjorde att du lärde dig så bra? Beskriv känslan. 

 

2. Berätta om ett tillfälle när det var svårt att lära sig. 

Vad var det som var svårt? Hur hanterade du det? Beskriv känslan. 

 

3. Vad är det som är viktigt för att du ska lära dig mycket och utvecklas? 

Vilken roll har lärare/ Speciallärare? 

Vilken roll har du själv? 

 

4. Finns det andra faktorer än elevens förmåga/ ansvar och lärarens sätt att agera som kan påverka 

resultaten för en elev? 

 

5. Har du någon gång fått ett F? (På ett prov eller en kurs?) 

Om ja, berätta om det. 

Ev. hur hanterade du det? 

Hur förhöll du dig till en kompis som hade lyckats bättre? 

Hur förhöll du dig till en kompis som hade lyckats sämre än dig? 

 

6. Har du fått stöd/anpassningar från skolan för att klara något ämne? 

Vilken typ av stöd/anpassning? 

Hur upplevde du det? Och hur gick det? 

 

7. Vad tror du är viktiga strategier för att effektivt lära sig ett nytt språk? Matte? Idrott/estetiskt ämne? 

 

8. Hur skulle du bedöma dig själv som inlärare av matte på en skala från 1-10 där 10 är bäst? 

 

1------------------------------------------------5------------------------------------------------10 

 

9. Hur skulle du bedöma dig själv som inlärare av Engelska på en skala från 1-10 där 10 är bäst? 

 

1------------------------------------------------5------------------------------------------------10 

 

10. Hur skulle du bedöma dig själv som inlärare av Idrott på en skala från 1-10 där 10 är bäst? 
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1------------------------------------------------5------------------------------------------------10 

 

11. Hur skulle du bedöma dig själv som inlärare av ett Estetiskt ämne (tex musik) på en skala från 1-10 där 

10 är bäst? 

 

1------------------------------------------------5------------------------------------------------10 

 

12. Hur viktigt är det att ha ett område där man känner att man presterar bra? 

 

13. Vilka starka och svaga sidor har du som person? Och i skolan? 

 

14. Vad är det som gör att vissa lyckas bra med ett ämne och andra inte? 

 

15. Vad skulle göra skolan bättre för elever som har svårigheter att klara vissa kurser? 

 

16. Hur tänker du när du lyckas bra med någonting? Beskriv känslan 

 

17. Hur tänker du när du möter motstånd, eller misslyckas med något? Beskriv känslan 

 

18. Hur vanligt tror du det är med fusk och skolk? 

 

19. Beskriv ett geni. 

 

20. Ge exempel på en person med sportslig eller estetisk talang? 

Hur har den personen blivit så talangfull? 

Sitter talangen i generna? 

Kan talang utvecklas? 

 

21. Vad är intelligens? 

Är alla lika intelligenta? 

Är det något man föds med? 

Kan intelligens utvecklas? 

 

22. Hur viktigt är det med kunskaper? 

Hur viktigt är det att få en utbildning? 

 

23.  Är det någonting du skulle vilja tillägga? 

 

24. Om jag skulle komma på någonting mer, kan jag kontakta dig då? 

 

Tusen tack för hjälpen!  
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Bilaga 3 
Presentation av informanterna i undersökningen 

 

1. Anna – Ekonomiprogrammet, åk 2. 

2. Bosse – Samhällsprogrammet, åk 2. 

3. Britta – Ekonomiprogrammet, åk 2.  

4. Kalle – Samhällsprogrammet, åk2. 

5. Kerstin – Estetprogrammet, åk 3. 

6. Lasse – Samhällsprogrammet, åk 3. 

7. Lisa – Samhällsprogrammet, åk 2. 

8. Olle – Samhällsprogrammet, åk 1. 

 


