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Sammanfattning 
 
Detta arbete bygger på intervjuer med åtta lärare som alla jobbar i år 4-9. Syftet med studien 
innebar att beskriva hur ett antal lärare uppfattar lärande i skolan. Uppsatsen beskriver olika 
teoretiska tankar i anknytning till just området lärande samt hur de kan knytas an till lärarnas 
uppfattningar. I de teoretiska utgångspunkterna finns ett stycke som allmänt behandlar 
begreppet lärande. Fyra lärteorier har också belysts, nämligen det behavioristiska, det 
kognitiva, det fenomenografiska  samt det kontextuella synsättet.  
Arbetssättet som använts är kvalitativt, empiriskt grundat samt bygger på den 
fenomenografiska analysmetoden. De kategorier analysen ledde till beskrivs i tre delar utefter 
uppsatsens tre frågeställningar: Hur uppfattar lärare begreppet lärande?, Uppfattar lärarna 
olika aspekter av lärande?, Vad ser lärarna som meningen med lärande? 
 
Undersökningen visar att lärarna jag intervjuade hade uppfattningar kring begreppet lärande 
som att det är en livslång process som oftast sker i skolan och som innebär att man skapar 
förståelse för något och lär sig behärska något. Vidare fann jag att lärarna hade många olika 
aspekter på lärande som handlade om allt från förkunskaper/motivation och känslors påverkan 
till hur man lär sig bl.a. specifika kunskaper på olika platser med hjälp av sinnen och olika 
typer av hjälpmedel samt hur man kan bevisa att man har kunskap. Den mening med lärande 
som lärarna såg var främst att man behöver kunskaper för framtiden och för att må bra samt 
att omgivningen/samhället ställer krav på att vi ska kunna vissa saker.   
 
I diskussionen kommenterar jag resultaten från mina intervjuer med utgångspunkt i teorierna. 
Jag delger även mina personliga tankar och kommentarer. Sista kapitlet i uppsatsen innehåller 
en avslutning där jag även tar upp förslag på vidare forskning.  
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1. Inledning 
 
I och med att utbildning har fått allt större betydelse i samhället har det också uppstått ett ökat 
intresse för begreppet lärande. Men det är även så att det ökade intresset för lärande hänger 
samman med ett allt större tvivel på att de enorma resurser som satsas på utbildning verkligen 
innebär att deltagarna tillägnar sig fördjupade och adekvata kunskaper (Illeris, 2001).  
 
Om man pratar med dagens lärare och ser på hur skolans verksamhet ser ut idag är det många 
som säger att det allt mer går ut på att få eleverna att koncentrera sig och intressera sig för 
skolarbetet. Det är alltså mindre tid som läggs på didaktisk verksamhet såsom förmedla fakta 
och handleda elever efter deras sökande efter kunskap. Man skulle kunna konstatera att det 
sociala i skolan har blivit allt större och tar mer tid.  
 
Jag var nyfiken på att göra en undersökning som rörde lärarnas syn på skolan. Jag avgränsade 
det till att se på lärarnas uppfattningar om lärande i skolan, för det är ju ändå lärandet som är 
själva kärnan i skolverksamheten. Lärande, anser jag är en stor del av livet. Trots att man 
slutar skolan, så slutar man ju inte lära. Att jag just ville intervjua lärare har att göra med att 
jag är nyfiken på om jag och mina kollegor pratar om samma sak då vi nämner ett så stort 
begrepp som lärande.   
 
För mig passar det bra att använda den kvalitativa forskningsinriktningen då den lämpar sig 
för att undersöka människors uppfattningar och tankar kring olika saker. Vidare måste man 
tänka på att forskarens förförståelse har stor betydelse. Jag vill dock påstå att det är naturligt 
att använda mina tankar och funderingar som utgångspunkt i denna uppsats. Min syn på 
människan stämmer bra överens med de sociokulturella, kognitiva och konstruktiva synsätten 
på lärande.  
 
 
1.1 Syfte 
 
Som bakgrund till denna studie behöver begreppet lärande en förklaring, vilket kommer att tas 
upp i teoridelen. Jag vill veta hur man kan definiera lärande samt se på olika teorier som finns 
om lärande. Det övergripande syftet med denna uppsats är att med hjälp av intervjuer med 
lärare som arbetar i år 4-9 ta reda på vad ett antal lärare har för uppfattningar om lärande i 
skolan.  
 
 
1.2 Frågeställningar 
 
Med utgångspunkt från ovanstående syfte kommer följande frågeställningar att studeras: 
 

1) Hur uppfattar lärare begreppet lärande? 
2) Uppfattar lärarna olika aspekter av lärande? 
3) Vad ser lärarna som meningen med lärande? 
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1.3 Disposition 
 
I det första kapitlet ges en inledning till det valda problemområdet. Vidare presenteras 
studiens avgränsning, syfte, frågeställningar samt disposition av uppsatsens innehåll. Det 
andra kapitlet presenterar de teoretiska utgångspunkter som studien har att luta sig mot och 
det tredje kapitlet beskriver hur jag har gått till väga i forskningsprocessen genom gjorda 
metodval. Därefter beskrivs studiens tillvägagångssätt samt etik och kvalitetsaspekter där min 
förförståelse kommer in. Det fjärde kapitlet utgörs av intervjustudiens resultat i form av 
löpande text med citat och korta sammanfattningar. Det femte kapitlet presenterar en 
sammanfattande diskussion av studiens resultat, teoretiska utgångspunkter och egna tankar. 
Avslutning och förslag till vidare forskning kommer in i det sjätte kapitlet. I slutet av studien 
finns referenser och en bilaga över intervjufrågorna.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 
 
2.1 Allmänt om begreppet lärande 
 
Något som i allra högsta grad är en central fråga för denna uppsats är vad begreppet lärande 
står för och vad det egentligen innebär att lära sig något. Lärande är en dold process, vilket 
innebär att om vi vill försöka mäta eller se vad någon har lärt sig så måste vi använda oss av 
vissa indikationer för att göra det. Slutsatsen blir då ofta att en person/elev har lärt sig något 
som resultat av att undervisningen har arrangerats på ett visst sätt eller av andra yttre faktorer. 
Detta leder till att vi skapar egna teorier om lärande, vilka måste vägas mot vetenskapliga 
teorier om lärande för att undvika att man tar de egna förgivet (Lendahls & Runesson, 1995).  
 
För att kunna arbeta med lärares uppfattningar om lärande måste jag definiera själva 
begreppet lärande. Olika riktningar inom psykologi och pedagogik har olika definitioner på 
begreppet beroende på sina respektive kunskapssyner. När man försöker reda ut olika synsätt 
på kunskap och lärande inser man att det finns flera olika sätt att göra det på. Nedan följer 
några citat och kommentarer från olika författare då de har skrivit om lärande.  
 

Lärande är alltså en process som resulterar i förändringar av beteenden, attityder, värderingar osv. 
(Hermansen, 2000, s.11) 

 
I boken ”Om lärande” (Marton & Booth, 2000) begränsas synen på lärande till ett 
skolsammanhang, och då menas det att lärande är ett sätt att erhålla kunskap om världen, att 
få förmågan att erfara aspekter av världen på särskilda sätt.  
 

Till vardags är ett ord som ”inlärning” knappast ett problem för oss. Att ”lära sig” innebär att 
skaffa sig kunskaper och färdigheter man inte tidigare ägt. Det kan både handla om att förändra en 
tidigare kunskap och om att förvärva en helt ny insikt eller förmåga. Att ”veta” eller att ”kunna” 
något betyder då att vara övertygad om att det förhåller sig på ett visst sätt med något, och 
samtidigt ha tillgång till (vad man anser är) tillräckliga bevis för att det är sant. (Arfwedsson, 
1992, s.51) 

 
Imsen (1992) presenterar fem olika uppfattningar vilka är följande: 
 

1. Inlärning som ökning av kunskap, vilket innebär att kunskap är något som finns 
utanför barnet/eleven och som ”förs in” med hjälp av undervisning. Inlärning ses här 
som en aktivitet där man lägger ny kunskap till den kunskap som redan finns.  
 

2. Inlärning som återkallning av information. Kunskap är här något som man lagrar i sitt 
huvud. Det kommer från en källa (bok, lärare osv.) och plockas sedan fram när det 
behövs. 
 

3. Inlärning som inhämtning av fakta, arbetssätt etc. som kan bevaras och/eller användas 
i praktiken. Kunskapen är här något som ska kunna användas i ett praktiskt syfte, och 
det poängteras att man ska lära för livet, inte bara för proven i skolan.  
 

4. Inlärning som abstraktion av mening. Det som här lärs in är inte en ren kopiering, utan 
istället omformas informationen, meningen abstraheras och små meningsbärande 
enheter plockas ihop till principer, tillvägagångssätt etc. Informationen blir alltså en  
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egen tolkning.  
 
5. Inlärning som en tolkningsprocess med verklighetsförståelse som mål. Denna tolkning 

har mycket gemensamt med föregående tolkning, men målet här är att med 
inlärningen tolka verkligheten och det ses som en funktionell process i det dagliga 
livet.  

 
Illeris (2001) tar upp lärande som ett begrepp som används i en mycket vid mening, men att 
man ändå kan urskilja fyra grundbetydelser. De är följande: 
 

1. Den första grundbetydelsen beskriver Illeris (2001) som resultaten av lärprocesserna 
hos den enskilde individen, med vilket man menar det man har lärt sig. Detta knyts 
ihop med följande citat från en psykologisk-pedagogisk ordbok:  

 
En relativt varaktig beteendeförändring som ett resultat av erfarenhet och övning, 
exempelvis inlärning av ord och andra symboler, tillägnelse av motoriska färdigheter, 
kunskaper och attityder, känsloreaktioner i samband med vissa företeelser osv. ( Illeris, 
2001, s.13) 

 
2. Om man ser till de psykiska processer hos individen som kan leda fram till sådana 

förändringar eller resultat som beskrevs i punkt 1 ovan, så kan även det knytas 
samman med ordet lärande. Man brukar då kalla processerna för lärprocesser, vilka 
vanligtvis behandlas inom inlärningspsykologin eller lärprocessernas psykologi.  

 
3. En förutsättning för de inre lärprocesserna som togs upp i punkt 2 ovan är direkt eller 

indirekt de samspelsprocesser som sker mellan individen och hans eller hennes 
materiella och sociala omgivning. Både ordet lärande och lärprocesser kan hänvisas 
till samspelsprocesserna.  

 
4. Den sista grundbetydelsen uppstår då man i såväl vardagsspråket som officiella och 

professionella sammanhang inte skiljer mellan det man undervisar i och det man 
faktiskt lär sig. Detta leder då till att orden lärande och lärprocesser används som mer 
eller mindre liktydiga med begreppet undervisning.  

 
Lendahls & Runesson (1995) menar att man kan urskilja tre skilda perspektiv på lärande. Det 
första innebär att eleven är en mottagare av kunskap, dvs. läraren ska överföra sitt kunnande 
till eleven enligt följande linjära modell: lärare → stoff → elev. Denna åsikt går att förena 
med en syn på att eleven främst skall tillägna sig enkla och avgränsade kunskaper och 
färdigheter. Går man så över till det andra perspektivet så framhålls där att lärandet sker i ett 
socialt samspel där språk och tanke utvecklas dialektiskt. Man ser här lärande som en 
meningsskapande aktivitet. Enligt det här perspektivet blir läraren mycket betydelsefull som 
kunskapsförmedlare. Betoningen ligger då på hur läraren strukturerar, presenterar stoffet samt 
på lärarens egna kunskaper om detta. Lendahls & Runesson (1995) menar då att om bara 
läraren kan sitt och presenterar det på rätt sätt så lär sig eleven. I det tredje perspektivet ser 
man istället den lärandes egen aktivitet som central, vilket leder till att läraren får en helt 
annan roll. Hon/han ska nu skapa situationer där eleven kan upptäcka och skaffa sig 
erfarenhet mer på egen hand.   
 
Slutligen kan även tilläggas att ansvaret för lärande i första hand vilar på den lärande 
individen, men också på de vuxna som arbetar i eller har ansvar för skolan. De vuxnas ansvar 
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är att skapa förutsättningar för och uppmuntra, uppfodra, till lärande, men att lära är elevens 
eget ansvar (Uljens, 1998).  
 
Enligt Schleiermacher (Uljens, 1998) är meningen med lärandet i skolan att föra vidare den 
kultur vi lever i samt skapa en grund för eleverna att utveckla det vidare. Individen lär sig att 
fungera i sitt sociala sammanhang och underlättar därmed sin egen överlevnad. Fokus för 
meningen måste alltså ligga tidsmässigt både förr, nu och sedan.  
 
 
2.2 Formellt och informellt lärande 
 
I denna uppsats kan det även vara av värde att ta upp begreppen formellt respektive informellt 
lärande. Detta för att visa att själva lärprocessen i vissa fall kan vara viktigare än resultatet, 
eftersom inhämtad kunskap snabbt kan bli inaktuell.  
Formellt lärande beskriver Ellström, Gustavsson & Larsson (1996) som ett planerat lärande 
som har bestämda mål och oftast är kopplat till någon utbildningsinstitution. Dessa 
institutioner kan vara skolor, högskolor, universitet eller så kan det formella lärandet ses i 
planerade utbildningar inom företag och organisationer. Vidare beskriver han att det här är 
läraren som står för expertkunskaperna och i rätt stund och rätt mängd delar ut den riktiga och 
sanna kunskapen. I och med att lärandeprocessen är engagerad i att förmedla redan 
existerande fakta och kunskaper, kan detta formella lärande ses som dåtidsorienterat.  
 
Går man så vidare och ser på det informella lärandet så är det något som sker i vardagslivet 
eller i arbetet. Ellström et al. (1996) menar att det mestadels är omedvetet och spontant för 
individen och sker som en sidoeffekt av andra aktiviteter. Det kan dock även bli medvetet och 
då organiseras och understödjas i form av samtal, mentorskap osv. Till skillnad från det 
formella lärandet ses det informella lärandet som nutids- eller framtidsorienterat. Det skapar 
mening åt det som sker eller ska ske, och kunskapsmålen utgår ifrån individen själv och det är 
även denne som avgör hur vägen mot ny kunskap ska se ut. Då en individ möter aktuella 
problem i sin livssituation eller arbetssituation utgår lärandet från dessa och inte från gamla 
problem (Ellström et al., 1996). Detta kan leda till en stärkt självkänsla hos individen 
eftersom den nya kunskapen upplevs som viktig och nyttig. Precis som Ellström et al. (1996) 
skriver så blir det centralt för den lärande organisationen att lyckas göra det omedvetna 
informella lärandet medvetet.  
 
Lärande som begrepp förknippas ofta med det formella lärandet som sker i skolan. Lärande är 
dock så mycket mer och det finns så många olika synsätt på begreppet. I det följande har jag 
för avsikt att ta upp olika teoribildningar kring begreppet lärande.  
 
 
2.3 Teoribildningar kring begreppet lärande 
 
Ja, vad är egentligen kunskap och lärande? Det är något som både filosofer och pedagoger har 
diskuterat genom tiderna, och jag tror inte man kan säga att de har kommit fram till något 
slutligt svar. Synen på kunskap och lärande har varierat genom tiderna. Vad vi kan ha 
kunskaper om och hur vi bäst kan förmedla kunskaper till nästa generation (Egidius, 2000). 
Ytterligare något som har varierat är synen på människan som lärande varelse. En del anser 
att hon är ett oskrivet blad då hon föds, och väntar på att få kunskaperna inpräntade. Andra 
menar istället att individen bygger upp sin kunskap av de erfarenheter hon gör genom livet. 
Det senare brukar benämnas det konstruktivistiska och är det synsätt som dominerar idag. 
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Synen på huruvida omgivningen har betydelse för lärandet har också varierat. Som det ser ut 
idag anser de flesta att det sociala sammanhanget har avgörande betydelse för lärandet.  
 
Teoretiska perspektiv på lärande har utvecklats ur experimentella studier av lärande. Pramling 
(1995) skriver att i övervägande delen av forskning om lärande är det läraren, forskaren eller 
någon annan än barnet själv som definierar vad som menas med lärande. Vidare är det även 
läraren som har den centrala rollen i traditionella inlärningsaktiviteter eftersom hon 
strukturerar och planerar aktiviteterna, eller är den som förmedlar kunskap (Pramling, 1995).  
 
Det finns en mängd olika teorier för lärande, där vissa skiljer sig mycket från varandra medan 
andra liknar varandra men betonar olika aspekter. Ibland är det också så att den ena teorin inte 
behöver utesluta den andra, och mitt synsätt är inte inriktat på en specifik inlärningsteori utan 
man kan istället diskutera olika synsätt och teorier 
 
Enligt Gardner (1998) lär vissa barn bäst om de får hantera symboler av olika slag, medan 
andra lär bäst genom att utföra praktiska demonstrationer eller genom samspel med andra 
individer. Detta i sin tur innebär att även den kognitiva forskningen numera tar hänsyn till 
kontext och interaktion.  
Insikten om att lärande är så pass individuellt medför att chansen till förståelse av lärarnas 
uppfattningar förbättras genom att man kan använda sig av flera olika infallsvinklar. Vilken 
kunskap som värderas i skolan och vilka verktyg det formella lärandet tillhandahåller eleven 
är även intressant i sammanhanget.  
 
 
2.3.1 Behavioristiskt synsätt/ B. F. Skinner 
 
Behavioristerna lade empiriska ideal till grund för sin forskning. De lånade dessa från 
filosofiska traditioner hämtade hos Aristoteles, Lock och Hume. Enligt behavioristerna kan 
sann vetenskap bara grunda sig på det som kan observeras, räknas och mätas (Imsen, 1992). 
Av de klassiska behavioristerna betraktas människan som något mekaniskt, något som kan 
reagera automatiskt. Det tas inte mycket hänsyn till människans inre liv, tankar och känslor i 
och med att det är sådant som inte kan observeras. När en människa föds är hon enligt 
behavioristerna en ren tavla som endast har ett fåtal medfödda reflexer. Detta medför att allt 
som en människa har tillägnat sig av kunskaper och erfarenheter är inlärt.  
 
Under psykologins historia har den behavioristiska inlärningsteorin varit den dominerande 
riktningen på området, då inte minst i USA (Imsen, 1992). Den främste företrädaren inom den 
moderna behaviorismen var Burrhus Frederic Skinner (1904-1990).  
 
I den klassiska betingningen fick Pavlov en automatisk reflex att utlösas av olika stimuli 
(Imsen, 1992). Man reagerar alltså på stimuli som förknippas med en annan tidigare stimuli 
som framkallat ett visst beteende. Skinner menade istället att: ”Varje stimulus som följer efter 
en respons är en förstärkare om den ökar sannolikheten för att responsen skall uppstå i 
framtiden.” (Imsen, 1992, s.81) I instrumentell betingning lär man sig alltså att ett visst 
beteende ger upphov till en viss respons och utför sedan det beteendet just för att få 
responsen. Skinner benämnde responsen för en förstärkare, vilken kunde vara antingen positiv 
eller negativ. Förstärkningar i form av positiva känslor gör att man ofta kommer att utföra 
beteenden medan negativa förstärkningar fungerar omvänt (Imsen, 1992). I instrumentell 
betingning lär man sig att ett visst beteende ger upphov till en respons och beroende på vilken 
respons väljer vi eller väljer vi bort beteendet. I klassisk betingning däremot reagerar man 
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endast på stimuli, vilket utgör den stora skillnaden mellan klassisk och instrumentell 
betingning (Hwang & Nilsson, 1996).       
 
För att lära ett barn ett beteende kan man använda en serie förstärkningar. Enligt Hwang & 
Nilsson (1996) är belöningar effektiva, medan bestraffningar inte är det. Om bestraffningar 
verkar effektiva så är det endast en mycket kortvarig effekt som sedan ersätts av 
svårhanterliga känslor som t.ex. misstroende och dylikt.  
 
Inom behaviorismen betonar man miljöns betydelse. Man menar att i stort sett allt, även de 
mest primära behoven som hunger och sömn påverkas av miljön. Beteendet är ett resultat av 
både personlighet och miljö (Karlsson, 1995). Miljöförutsättningar styr beteendet genom 
inlärning. Individuella skillnader i beteendet beror på inlärningserfarenheter från barndomen. 
Större delen av beteendet lär man sig genom direkt inlärning, men man erhåller också många 
responser genom att observera andras beteende och se dess konsekvenser.  
Inom behaviorismen är man optimistiska när det gäller människors möjlighet att ändra sitt 
beteende genom förändringar i miljön (Karlsson, 1995). Det behavioristiska synsättet har lärt 
oss att beteenden som man förr trodde var medfödda till stor del är beroende av miljön, och 
att problem kan lindras genom en förändring av miljön. 
 
I dagens behaviorism är man mer villig än tidigare att se på motivation i samband med 
inlärning. Man ser nu på frågor som varför motivation och inlärning har ett samband och 
varför man lär sig mer när man är motiverad. Teorin har dock fått kritik för att dess syn på 
människan anses som mekanisk och passiv (Imsen, 1992).  
 
 
2.3.2 Kognitivt synsätt / J. Piaget 
 
Kognition är enligt Hermansen (2000) psykiska processer som omfattar perception, tänkande 
och lärande. Det centrala inom det kognitiva synsättet är hur människans tankeprocesser är 
uppbyggda och utvecklas, hur de påverkar människans uppfattning och hur allt detta sedan 
påverkar hennes beteende (Hwang & Nilsson, 1996). Alltså handlar det om tankar om och 
tolkningar av världen.  
 
En stor man inom det kognitiva synsättet var schweizaren Jean Piaget (1896-1980). Han antog 
att människan är utrustad med en stark lust och vilja att lära, och byggde sin teori på en 
biologisk-genetisk grund, vilket innebar att han uppfattade människans lärandeförmåga som 
en egenskap som har utvecklats fylogenetiskt i arternas kamp för överlevnad, och att den 
därmed är helt jämförbar med andra artspecifika egenskaper (Illeris, 2001). Piaget såg 
biologiskt på människan och menade att varje individ är ett system av reaktioner. 
Reaktionerna reglerar varandra och individens förhållande till miljön (Piaget, 1997). 
 
Piaget studerade den kognitiva utvecklingen hos barn, hur barn tänker. ”Han menar att barnet 
rekonstruerar världen med intellektets ritningar och erfarenheternas byggstenar.” (Hwang & 
Nilsson, 1996, s.35) För att kunna tänka sig hur världen är och hur den ska fungera tycks 
barnet här använda sina tidigare erfarenheter och upplevelser. Enligt Piaget konstruerar 
människan själv sin förståelse av omvärlden genom lärande och kunskap. Denna uppfattning 
utesluter att lärande skulle vara en ”påfyllningsprocess”, där t.ex. en lärare överför insikter, 
färdigheter och kunskaper till eleverna.  
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Piaget uppfattar lärandet som en jämviktsprocess. Människan strävar hela tiden efter en 
mental jämvikt i samspelet med omgivningen, vilken balanseras av medvetandets 
motverkande krafter. Vidare använder människan enligt Piaget sin intelligens för att förstå sin 
omvärld och det som händer i den. Jämviktsprocessen sker när man ska ta in ny information 
och få nya erfarenheter, vilka man anpassar med sitt gamla tänkande (Piaget, 1997).  
 
I grunden är alltså Piagets teori om lärande en processförståelse där de rådande strukturerna 
hela tiden vidareutvecklas och omformas i samspel med omgivningens påverkan. Man kan 
säga att det handlar om en ständig konstruktion och rekonstruktion.  
En viktig faktor som påverkar lärandet är det som den lärande redan vet. Det är därför lika 
viktigt att i undervisningen ta hänsyn till vad eleverna redan vet som vad de bör lära sig. 
Enligt Piaget har varje elev sina unika och individuellt utvecklade kognitiva strukturer, och 
eftersom lärandet sker i mötet mellan en viss påverkan och dessa skilda strukturer kommer det 
att ge olika resultat. Just detta förklarar varför elever som får samma undervisning ofta lär sig 
olika saker (Piaget, 1997).  
 
 
2.3.3 Fenomenografiskt synsätt / F. Marton 
 
Fenomenografin är en forskningsinriktning som utvecklades i Sverige på 1970-talet, vid 
institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet av den s.k. INOM-gruppen, där Ference 
Marton (f. 1939) och hans medarbetare ingick. Under 1980-talet spred sig dessa teorier inom 
Sverige till andra pedagogiska institutioner, framför allt då vid Linköpings och Lunds 
universitet. Forskningssättet sysslar med att beskriva människors skilda uppfattningar om 
olika fenomen (Larsson, 1986).  
 
Ference Marton har fokuserat sina studier på hur studerande erfar lärande, hur de smälter 
innehållet och handlingen och tillgodogör sig sammanhanget som blir till delar av den lärande 
personens erfarande. Att erfara är alltid att lära sig någonting, på något sätt och i något 
sammanhang. Marton poängterar även den viktiga roll som en handledare eller lärare har, då 
dennes roll är att utgå från att man kan hjälpa alla att lära allt (Marton, 1988). 
  
Marton har gjort flera undersökningar gällande inlärning, tillsammans med olika medarbetare. 
En studie har handlat om ytinlärning och djupinlärning, där olika texter ingått som material.  
 
 
2.3.3.1 Ytinlärning och djupinlärning 
 
I boken ”Hur vi lär” (1998) tas begreppen ytinlärning respektive djupinlärning upp. Jag anser 
att det kan vara bra att kort nämna dem i min uppsats. Det skrivs om olikheter i inlärningens 
utfall, med vilket det menas att man kan se skillnader i människors sätt att lära sig material. 
En möjlighet är att koncentrera sig på att kunna återge ett innehåll mer eller mindre ordagrant, 
men då utan att reflektera över innehållets betydelse. Detta sätt att lära leder till s.k. 
ytinlärning och är ett kvantitativt inriktat lärande. Man lär sig så mycket fakta som möjligt 
utan att reflektera över innebörden i det man lär. Om man istället koncentrerar sig på att förstå 
innebörden, betydelsen och sambanden i det man lär uppstår s.k. djupinlärning. Man söker 
djupare än den ytliga inlärningen ger möjlighet till. Detta sätt att lära innebär ett mer 
kvalitativt inriktat lärande.  
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De olika sätten att lära får enligt Säljö (1986) olika konsekvenser för vad man uppfattar t.ex. i 
en text. Den som har lärt genom ytinlärning får ofta svårt att förstå underförstådda eller 
villkorliga innebörder och resultat och koncentrerar sig istället på absoluta resultat och klara 
resonemang. Djupinlärning medför enligt Säljö (1986) att den lärande kan se olika 
möjligheter och resultat. Det blir läromedlet som erbjuder en möjlighet och den lärande själv 
som väljer vilken inriktning som används vid bearbetningen.  
 
Ytinlärning kan även benämnas som ett atomistiskt sätt att lära, lärandet inriktas på delarna. 
Djupinlärning däremot är ett lärande som inriktas på helheter och benämns därför även 
holistiskt (Marton, 1998). Enligt min mening knyter dessa sätt att se på lärande an till 
läroplanens tankar om faktakunskap respektive förståelsekunskap (SOU 1994:92).   
 
I dagens skola, där kunskapsmålet skall vara förståelse, är det trots detta oftast det atomistiska 
inlärningssättet som prioriteras då man skall lära ut så mycket fakta som möjligt på kort tid. 
Att få en helhetssyn och förståelse för ett ämne och lära sig dess grunder är mycket 
tidskrävande och det som fattas i dagens samhälle är just resurser, som tid och pengar. 
Tidsbristen leder oftast till ”korvstoppning” som i sin tur leder till att man ”tappar” mycket 
kunskap därför att man inte har hunnit ta den till sig på djupet. Det viktiga är inte hur mycket 
man har lärt sig utan vad man har lärt sig.  
 
I sina studier har Marton (1999) visat att utformningen av dagens prov och tentamen oftast 
leder till ytinlärning som glöms så fort tentamen är över. Frågor, av memorerande slag, som 
idag premieras skall, för att ge ett bättre underlag till studenternas fortsatta studier/yrkesliv, 
istället bygga på frågor som är inriktade mot och kräver förståelse av ämnet. Den viktigaste 
regeln för att komma bort från negativa effekter av prov, är att utformningen av 
undervisningen och proven alltid anpassas och varieras till det som undervisningen kräver. 
Det är en fråga om att lyckas att till eleverna förmedla en förståelse och framhäva 
undervisningens egentliga innehåll. Resultaten av de olika undersökningarna visar att de 
studenter som använde djupinlärning i regel fick grepp om helheten av vad författaren ville ha 
sagt, medan det ej var så för dem som använde ytinlärning.  
 
 
2.3.3.2 Fenomenografisk didaktik 
 
En fenomenografisk forskningsansats inverkar på kunskapssynen och därmed också på 
didaktiken. Att ha kunskap om något ses som att man har en uppfattning av något och att lära 
innebär då alltså att denna uppfattning kvalitativt förändras. Fenomenografin ser alltså lärande 
som en ”... förändring från ett sätt att erfara något till att erfara det på ett nytt sätt...” 
(Doverborg & Pramling, 1995, s.13). Man ser kunskap som något som byggs på förståelse, 
vilket gör det viktigt att pedagogen leder elevernas förståelseprocess. Vidare är det viktigt att 
man låter denna process ta tid eftersom lärande enligt den fenomenografiska kunskapssynen 
innebär en förändring hos den enskilde individen (Doverborg & Pramling, 1995).   
 
Fenomenografisk didaktik är ett sätt att i pedagogiska sammanhang beskriva elevers 
uppfattningar av olika företeelser, hur eleverna går över från en uppfattning till en annan 
efterhand som de blir mer insatta i ett problemområde och då kan se detta i ett annat ljus än 
tidigare. Enligt Kroksmark (1994) innebär att lära inte bara att kunna ge ett riktigt svar, utan 
snarare om att varje elev förstår stoffet utifrån deras egen synvinkel, vilken är byggd på 
personliga erfarenheter av den omgivning de levt och lever i. Dessutom innebär det att barnen 
förstår hur olika delar i problemet hör samman och leder fram till en lösning eller slutsats. 
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Eleverna måste se helheter, inte bara delar, och förstå sambanden mellan de olika delarna. Då 
man använder sig av fenomenografisk didaktik godtar man inte de för-givet-taganden man 
traditionellt utgår från i undervisningen, utan tar reda på elevernas uppfattningar om 
fenomenet och vad som ledde fram till dem. Genom detta lär man sig både som pedagog och 
elev att reflektera kring sina uppfattningar och sitt lärande. För att kunna tydliggöra de olika 
individernas uppfattningar av det man bearbetar och för att kunna gå vidare krävs enligt 
Kroksmark (1994) att en kontinuerlig diskussion förs. 
 
Avslutningsvis kan nämnas att man inom fenomenografin inte skiljer på utveckling och 
inlärning. Man anser istället att utveckling är en funktion av inlärning (Marton, 1999). 
    
 
2.3.4 Kontextuellt synsätt / L. Vygotskij 
 
Kontextuell kunskap betonar enligt Hemberg (1995) vikten av att inlärningen sker i ett 
sammanhang. En av de stora pedagogerna man kan förknippa med det kontextuella synsättet 
är Lev Vygotskij (1896-1934).  
 
Vygotskij såg människan som ett sökande och aktivt handlande väsen. Det visas genom 
människans egen potential att lära och utvecklas och att med egen kraft förändra sina 
livsvillkor. Människan har, till skillnad från djuren, en fri vilja att förändra både sitt eget 
beteende och sin historiska utveckling (Egidius, 2000). T.ex. kan man jämföra en katt från 
1500-talet och en katt idag, respektive två människor från de båda epokerna. Katterna agerar 
likadant idag som då. De beter sig på samma sätt och äter samma saker. Däremot har de båda 
människorna inte mycket gemensamt. Djuret är fånget i sin natur, medan människan först och 
främst bör ses som en kulturell varelse. Den materialistiska skillnaden mellan djur och 
människa är förmågan att bearbeta naturen samt att utveckla och använda redskap.  
 
Enligt Vygotskij handlar människans utveckling inte om individen, utan utvecklingen måste 
ses som en social historisk process (Egidius, 2000). Med detta menar Vygotskij att man måste 
sätta individen i ett kulturellt och historiskt kontext för att kunna förstå hur hon fungerar och 
varför hon agerar och handlar på det sätt hon gör.  
 
Vygotskij ansåg att människan först och främst präglas av den kultur och det samhälle som 
hon växer upp i. Egidius (2000) skriver att ett barn redan från födseln är en del av det sociala 
och kulturella livet. Det är i samverkan med dessa två faktorer som individen utvecklas och 
formas. Samhällets utveckling genom historien är, enligt Vygotskij, en bild av och parallell 
till människans egna mentala utveckling. Genom det sociala samspelet bildas de regler och 
strategier för hur barnets lärande går till. Det sociala samspelet är den viktigaste delen i ett 
barns utveckling.  
 
På den högre nivån, makronivån, kommer barnets utveckling präglas av den kultur och det 
sociala sammanhang som barnet växer upp i. På mikronivån kommer utvecklingen att bero på 
hur barnets sociala kontakter och kunskapsmässiga erfarenheter ser ut under utvecklingen.  
 
På mikronivån kan barnets utveckling ses i två nivåer. Den nivå som har uppnåtts som ett 
resultat av genomförd utveckling är barnets första utvecklingsnivå. På nästa nivå kan barnet 
genom imitation eller vägledning av någon i en högre utvecklingszon (se nedan) utföra 
uppgifter som egentligen är över barnets egen nivå. Med hjälp av t.ex. en vuxen kan barnet 
mycket mer än vad det skulle kunna göra själv med sin egen förståelse. Skillnaden mellan 
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nivån där barnet kan av egen aktivitet och där barnet kan med vuxenhjälp är den potentiella 
utvecklingsnivån för barnet (Egidius, 2000).  
 
Vygotskij kallade detta den s.k. närmaste utvecklingszonen, ZPD (zone of proximal 
development), och det hela bygger på tankar kring att det råder ett dialektiskt samband mellan 
mognad ur biologisk synvinkel och hur barnet tar till sig lärdomar från sin omvärld 
(Lindqvist, 1999).  
 

Det är nivån i barnets närmaste utvecklingszon som reglerar skillnaden mellan de nivåer för att 
lösa uppgifter, som nås genom handledning, med hjälp av vuxna och genom eget handlande. /.../ 
Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det imorgon göra på egen hand. Den 
närmaste utvecklingszonen hjälper oss att bestämma barnets morgondag, det dynamiska tillståndet 
i dess utveckling, och ta i beaktande inte bara den mognad det redan uppnått utan även den som är 
i varande. /.../ Tillståndet i barnets intellektuella utveckling kan fastställas med hjälp av 
förklaringen om de två nivåerna – den aktuella utvecklingen och den närmaste utvecklingszonen. 
(Lindqvist, 1999, s.271)   

 
De socialt skapade inlärningsvillkoren har en avgörande betydelse för barnets möjligheter att 
lära. Vygotskij beskriver hur barnet kan nå en högre utvecklingsnivå i dialog med en lärare 
eller handledare (Lindqvist, 1999). Lärandet driver den psykiska utvecklingen. Om 
undervisningen orienterar sig mot barnets redan nådda utvecklingsstadie är den ineffektiv 
eftersom den då inte leder utvecklingsprocessen (Egidius, 2000).  
 
Lärarna har stor betydelse i Vygotskijs teori. De bör handleda barnet, lyssna på barnet och se 
vilken utvecklingszon barnet befinner sig i. Det är även lärarens roll att med lämpliga 
uppgifter och handledning leda in barnet i nästa utvecklingszon (Berk & Winsler, 1995).  
Pedagogiken bör orientera mot morgondagen och bort från gårdagen. Genom att väcka 
funktioner som ligger i den potentiella utvecklingszonen och genom att föregå barnets 
utveckling uppstår en god lärprocess. Eftersom läraren inte har möjlighet att se de individuella 
barnen vid helklassinstruktioner och liknande former av undervisning kan han/hon då inte 
hjälpa barnet vidare till nästa utvecklingsnivå (Berk & Winsler, 1995). Undervisningen måste 
alltså vara anpassad till varje elev.  
 
Vygotskij sätter språket i centrum för människans utveckling, från barn till vuxen. Han ser 
språket och tänkandet som två oskiljaktiga komponenter, s.k. språkligt tänkande. Orden ses 
som betydelsebärande enheter och språket i sin tur som ett medel att överföra sociala former 
av beteenden. Språket är alltså ett teckensystem, ett socialt redskap för tänkandet (Lindqvist, 
1999). Tänkandet kommer enligt Vygotskij först då individen utvecklar ett språk. Språket är 
också en produkt av i vilken kulturell och social miljö individen har växt upp i. Det är viktigt 
för motivationen och möjliggör självreflektion och självmedvetande. Vidare ska språket enligt 
Vygotskij hjälpa oss att tänka igenom en given situation och finna en lösning till problemet. 
Det är genom den språkliga kommunikationen som inlärning av olika begrepp sker.  
 
Pedagogiken som har präglat 1900-talet är den s.k. förmedlingspedagogiken. Med detta 
menas att undervisningen drivs av en lärare som utgör en auktoritet. Eleverna är i denna 
metod passiva mottagare och det sker en envägskommunikation mellan eleverna och läraren 
(Bråten, 1998). I denna pedagogik uppfattas upprepning som fusk och det är den självständiga 
uppläsningen som räknas. Eleven anses äga kunskap endast då eleven utan hjälp från lärare 
eller andra hjälpmedel kan reproducera informationen.  
 
Idag går utvecklingen mot anpassning till individen och ett problem- och uppgiftsbaserat 
lärande. Detta har slagit igenom speciellt i förskola och de lägre stadierna. Lärarrollen går 
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från den auktoritära förmedlarens till handledarens och mentorns roll. Från att vara en 
kunskapsförmedlare till att hjälpa eleverna lära sig själva. Carlgren (1998) beskriver det som 
att skolans kunskapsuppdrag har förändrats. Kravet på skolan är idag inte bara att lära 
eleverna söka information, utan att de också ska sovra, bearbeta, tolka och värdera 
informationen.  
 

Vygotskijs pedagogik passar bra in i vår tid eftersom han betonar det dialektiska samspelet mellan 
delaktighet i ett kollektiv och individens självstyrning... (Egidius, 2000, s.84). 
 
 

2.4 Sammanfattning av teori 
 
I ovanstående genomgång kan man lätt konstatera att begreppet lärande kan definieras på 
många olika sätt. De olika lärteorier jag har beskrivit känns som en viktig bakgrund till min 
egen studie. Jag inledde mitt teoriavsnitt genom att allmänt beskriva begreppet lärande och 
hur olika författare/teorier ser på begreppet. Jag gick sedan vidare genom att klargöra formellt 
respektive informellt lärande, eftersom jag anser att det är av värde för min studie att veta 
innebörden och skillnaden i dessa begrepp.  
 
Jag beskrev slutligen fyra teoribildningar kring begreppet lärande. Dessa var följande: 
behavioristiskt synsätt, kognitivt synsätt, fenomenografiskt synsätt samt kontextuellt synsätt. 
En förklaring till att relativt stor vikt har lagts på det fenomenografiska synsättet är att denna 
uppsats just bygger på fenomenografi som metod. Här nedan följer en kort sammanfattning av 
de fyra synsätten. 
 
I det behavioristiska synsättet är barnet mottagare av kunskap. Den som för över kunskapen 
till barnet är också den som väljer ut vad barnet ska lära sig. När barnet lyckas, får det 
belöning. Man kan alltså se att Skinner förespråkade detta synsätt.  
 
Kognitiva teorier ser på lärande som ett resultat av barnets mognad. Barnet utvecklas till att få 
en alltmer riktig bild av verkligheten och närmar sig alltmer det vetenskapliga sättet att tänka. 
Barnet måste själv utveckla sina kunskaper och det är utvecklingen som sätter gränserna för 
vad som kan läras in. Man ser på barnets utveckling som att det befinner sig i olika faser, och 
barnet kan inte lära sig något som ligger i en högre fas innan det har gått igenom den 
föregående fasen.  
     
Inom det fenomenografiska synsättet ser man på lärande som att den som lär sig erfar något. 
Hur denne smälter innehållet och handlingen och tillgodogör sig sammanhanget som blir till 
delar av den lärande personens erfarande. Man skiljer här noga på djupinlärning respektive 
ytinlärning, där det förstnämnda innebär att man förstår innebörden, betydelsen och 
sambanden i det man lär, istället för att som vid ytinlärning koncentrera sig på att kunna 
återge innehållet mer eller mindre ordagrant.  
 
De kontextuella teorierna betonar det sociala samspelet med andra människor och kontextens 
betydelse i stort. Lärandet ses här som en meningsskapande aktivitet där språk och tanke 
utvecklas dialektiskt. Som svar på barnens/elevernas problem uppkommer kunskapen 
(Lendahls & Runesson, 1995). Det är denna syn som har präglat LpO –94, vilket innebär att 
skolan ska basera sitt arbete på denna syn. Detta kan belysas med följande citat:  
 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust 
att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att söka 
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skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men skolan har en viktig roll 
därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
(Utbildningsdepartementet, 1998,  s.8)   
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3. Metod 
 
Vid genomförandet av denna uppsats behövdes vissa val göras. Valen handlade om vilken 
som var undersökningens ansats, vilken eller vilka undersökningsmetoder som skulle 
tillämpas, vilka lärare som skulle medverka i studien, vilken litteratur som var relevant samt 
hur den aktuella informationen skulle bearbetas. Dessa val var av intresse för att uppsatsens 
syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras. Nedan följer en beskrivning av valen som 
var tvungna att göras. 
 
 
3.1 Undersökningens ansats 
 
I denna uppsats har en deskriptiv ansats använts, vilken enligt Kvale (1997) syftar till att 
beskriva ett fåtal grundläggande aspekter av det valda problemområdet. Eftersom det oftast 
finns tidigare kunskap inom området blir syftet att beskriva en företeelse utan att 
nödvändigtvis förklara de orsakssamband som kan finnas (Patel & Davidson, 1994). 
 
Den kunskap som söks i den kvalitativa ansatsen beskriver Kvale (1997) som den tolkande 
förståelsen av människors upplevelser. Denna ansats är subjektiv i den bemärkelsen att det är 
forskarens förförståelse och föreställningsram som bildar tolkningsprocessen. I användandet 
av kvalitativ metod är man intresserad av att ta reda på hur människor upplever sin värld, 
målet är insikt (Bell, 2000). 
 
Valet av ansats beror givetvis på vad man undersöker. Syftet med denna uppsats är beskriva 
ett antal lärares uppfattningar om lärande. Jag anser därför att valet mellan kvantitativ och 
kvalitativ ansats blir enkelt. Jag är ju ute efter människors upplevelser vilket ger mig den 
kvalitativa ansatsen som enda alternativ.  
 
 
3.2 Metodval 
 
Eftersom jag var intresserad av människors, i det här fallet endast ett begränsat antal lärares, 
sätt att uppfatta fenomenet lärande valde jag den fenomenografiska forskningsmetoden, 
vilken låter mig göra en empirisk grundad beskrivning av fenomenets innebörd för olika 
lärare. Det är viktigt att man skiljer på hur något är och hur något uppfattas eller vad något 
betyder för den enskilde individen. Fenomenologer gör ”ett slags filosofisk analys av hur 
något upplevs av människan genom att använda sitt eget sätt att uppfatta världen som 
utgångspunkt” (Larsson, 1986, s.13). 
 
Kvalitativ metod handlar om hur man gestaltar något, hur man kan göra en så god beskrivning 
av ett sammanhang som möjligt. Det kan handla om egentligen vad som helst, men då det 
gäller fenomenografin handlar det om uppfattningar, hur andra människor uppfattar och erfar 
sin omvärld. Sin grund har fenomenografin i ett intresse för att beskriva fenomen i världen. 
Hur andra människor betraktar dessa fenomen och att sedan avtäcka och beskriva variationer i 
det avseendet. Det gäller då i synnerhet för ett pedagogiskt sammanhang (Marton & Booth, 
2000).  
 

Fenomenografin är snarare ett sätt, en ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa typer 
av forskningsfrågor, en specialisering som framför allt uppmärksammar frågor som är relevanta 
för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö. (Marton & Booth, 2000, s.147)  
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Men till skillnad från psykologin kan man inte studera lärande i allmänhet inom 
fenomenografin.  
 
Människors sätt att erfara och uppfatta kan variera mellan olika individer, vilket i sin tur leder 
till att vi tar oss an problem och situationer på olika sätt. Ofta jämför vi någonting med vad 
det skulle kunna vara. Ingen människa närmar sig någon situation eller uppgift med tomt 
huvud (Marton & Booth, 2000).  
 

Vi kan inte beskriva en värld som är oberoende av våra beskrivningar eller av oss som beskriver 
den. Vi kan inte skilja den som beskriver från beskrivningen /.../ Det som kallas tänkande är alltså 
någonting man har slutit sig till, någonting som antas finnas, en fiktion. (Marton & Booth, 2000, 
s.149) 

 
Med andra ord kan man alltså säga att tänkande är en fiktion eller ett erfarande. Individer 
betraktas då som bärare av skilda sätt att erfara ett fenomen inom fenomenografin. Man ser 
dem även som bärare av fragment av skiftande sätt att erfara detta fenomen. Så till skillnad 
från filosofer som ägnar sig åt att utforska sin egen erfarenhet, ägnar sig fenomenografer åt att 
studera andras erfarenheter (Marton & Booth, 2000). Jag ville i min uppgift studera ett antal 
lärares uppfattningar om/erfarenheter av lärande i skolan precis som de är, oberoende av 
riktighet eller felaktighet. Jag ansåg att fenomenografin gav mig en god chans att göra det. 
 
Man måste ta hänsyn till Martons beskrivningsnivå och skilja på första och andra ordningens 
perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om fakta, vad som kan observeras utifrån. 
Andra ordningens perspektiv däremot handlar om hur någon upplever något, hur något ter sig 
för någon. Alltså tillhör fenomenografin andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986). 
 
I fenomenografiska studier är intervjun den vanligaste metoden att samla in data. En annan 
gemensam nämnare för fenomenografiska undersökningar är att samtliga intervjuer bandas 
för att sedan skrivas ut ordagrant (Starrin & Svensson, 1994). 
 
 
3.3 Urval 
 
Enligt vad Starrin & Svensson (1994) skriver så handlar ”fenomenografins forskningsintresse 
inte om att skatta hur stor andel av populationen som har en viss uppfattning av en företeelse 
eller ett objekt” (s.120). Istället vill man med hjälp av fenomenografin identifiera kvalitativt 
olika uppfattningar som kan täcka större delen av variationen i uppfattningar i populationen.  
 
I mitt fall skedde valet av intervjuobjekten genom att jag ville att både relativt 
nyutexaminerade lärare och även lärare med mer erfarenhet och en äldre utbildning skulle 
komma till tals. Jag ansåg det vara intressant eftersom man kan tänka sig att man präglas av 
den läroplan som råder då man går sin utbildning samt att erfarenheten kan ha gett en 
fördjupad inblick i begreppet lärande. Eftersom jag själv är 4-9 lärare tyckte jag det kunde 
vara extra intressant att höra just 4-9 lärares uppfattningar. 
  
Ett kriterium då man genomför fenomenografiska studier är att ”det som skall avhandlas 
under intervjuerna verkligen är relevant i förhållande till undersökningspersonernas intresse 
och behov” (Starrin & Svensson, 1994, s.123). I och med att alla lärare som jag skulle 
intervjua arbetar i skolan och då även har till uppgift att lära ut kunskaper till sina elever så 
anser jag att de också har ett intresse för och en uppfattning kring lärandet i skolan. 
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Enligt Larsson (1986) har de flesta fenomenografiska undersökningar som gjorts byggt på 
intervjuer med mellan 20 och 50 personer. Detta har ju då varit större undersökningar än 
examensuppsatser. Vad som är rimligt att göra inom ramen för ett examensarbete är ca 6-10 
intervjuer. Jag gjorde så att jag till en början tog kontakt med lärare som arbetar på en 
medelstor skola i södra Sverige för att få svar på om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Jag 
tog även kontakt med några vänner som är nyutexaminerad och som jobbar på medelstora till 
stora skolor i Mellansverige. Både manliga och kvinnliga lärare fick komma till tals i mina 
intervjuer. Det slutade med totalt 8 intervjuer där jag intervjuade 5 kvinnliga lärare respektive 
3 manliga lärare. 
 
 
3.4 Datainsamling 
 
Då man gör intervjuer är det viktigt att vara medveten om vad som påverkar tolkningen, både 
utifrån intervjupersonernas perspektiv men även utifrån intervjuarens/forskarens. Alvesson & 
Sköldberg (1994) tar upp den biten och menar att en känsligt genomförd intervju som bevarar 
närheten till de intervjuade kan ge kunskaper som senare kan förbättra de undersökta 
personernas situation. Vidare hävdas att det är genom samtal man får veta något om 
människors erfarenheter, känslor och förhoppningar om den värld de lever i.  
 
Viktigt att tänka på då det gäller genomförandet av intervjuer är bl.a. att man ska undvika att 
använda sig av flera olika intervjuare, vilket annars kan ge allvarligare former av skevhet i 
resultaten. Man ska även tänka på att till en början presentera sig själv och förklara syftet med 
undersökningen för den man ska intervjua. Vidare ska man dessutom klargöra vad som 
kommer att ske med den information som undersökningen ger, fråga om man får använda den 
personen det gäller som källa och berätta om huruvida intervjusvaren ska vara anonyma eller 
ej. Det är även viktigt att redan när man bestämmer tid och plats för intervjun berätta hur lång 
tid intervjun kommer att ta och försöka hålla sig inom de tidsramar man ställt upp (Bell, 
2000).  
 
Jag har i denna uppsats valt att göra relativt strukturerade kvalitativa intervjuer för att erhålla 
beskrivningar av de intervjuade lärarnas uppfattningar kring fenomenet lärande. Utifrån 
uppsatsens syfte och frågeställningar utformade jag strukturerade intervjufrågor, vilket 
innebär att frågornas ordning och utformning är bestämd innan intervjun börjar. Vidare valde 
jag att ha öppna svarsalternativ då jag ville att de intervjuade lärarna skulle beskriva och 
förklara uppfattningar med egna ord. Enligt Carlström & Lindblad (1986) är denna form av 
intervju att föredra om man vill jämföra de olika intervjusvaren, vilket jag hade för avsikt att 
göra.  
 
Eftersom intervjun inte ska bli för lång och inte heller för svårtolkad valde jag att försöka 
begränsa frågorna, men ändå få med det som jag tyckte kändes viktigast för att få ut något av 
intervjuerna. Till slut blev det nio stycken frågor som jag tyckte kändes relevanta (Bilaga 1). 
Vidare försökte jag formulera frågorna på ett tydligt sätt så att de på så få sätt som möjligt 
skulle kunna tolkas olika, samt att alla skulle kunna känna att de har någon uppfattning kring 
fenomenet som jag sökte uppfattningar om. Starrin & Svensson (1994) skriver att frågorna i 
den fenomenografiska intervjun inte formuleras för att utröna om undersökningspersonen kan 
ge rätt eller lämpligt svar utifrån intervjuarens bedömningsgrund, för inom fenomenografin är 
en central utgångspunkt att det inte finns ett rätt eller lämpligt svar. 
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Vid formuleringen av intervjufrågor är det en konst att formulera och ställa frågor som inte är 
ledande (Larsson, 1986). Innan intervjuerna genomfördes fick jag hjälp av utomstående 
personer att granska frågorna, detta för att kontrollera tillgängligheten och förståelsen. Jag 
genomförde även två pilotintervjuer där frågorna testades och redigerades.  
 
Intervjuerna ägde rum under september månad 2002. Vissa lärare träffade jag hemma hos 
dem eller mig medan jag intervjuade en del på deras respektive skola. Enligt Bell (2000) ska 
man genomföra intervjuerna på en lugn och ostörd plats, vilket jag försökte och även lyckades 
göra. Det blev totalt 8 intervjuer som vardera tog mellan 20-40 minuter. Vid själva 
intervjutillfället beskrevs syftet med min uppsats samt att all information skulle behandlas 
konfidentiellt. Efter att intervjupersonerna givit sitt medgivande spelades alla intervjuer in på 
band för att sedan kunna skrivas ut ordagrant. Jag kunde då även lättare lägga min 
koncentration på lärarnas kroppsspråk och tonfall vid själva intervjutillfället, samt få med 
helheten i intervjuerna (Kvale, 1997).  
 
 
3.5 Databearbetning 
 
I boken ”Kvalitativ metod och vetenskapsteori” (Starrin & Svensson, 1994) skrivs att den 
fenomenografiska metoden karaktäriseras av att man försöker beskriva hur ett fenomen 
uppfattas av människor och att man utgår från att olika människor har olika uppfattning. 
Analysen av undersökningspersonernas utsagor inriktas på att beskriva dessa variationer. Jag 
har valt att låta analys- och tolkningsarbetet mer eller mindre följa bokens fyra faser: 
 

Fas 1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 
Fas 2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna 
Fas 3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 
Fas 4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

 
 
3.5.1 Fas 1 
 
Syftet med fas 1 är att man ska etablera ett helhetsintryck genom att läsa igenom de utskrivna 
intervjuerna. När man läser ska man leta efter väsentliga utsagor.  
När jag gick igenom denna fas på mina intervjuer gjorde jag så att jag till en början bara läste 
dem rakt igenom. Sen läste jag dem igen, men den gången med en penna i handen. Jag 
markerade det som jag tyckte var uppfattningar kring fenomenet lärande, vilket var det jag 
skulle undersöka. När detta var klart läste jag igenom mina intervjuer ytterligare en gång, för 
att se om jag hade glömt något eller om något skulle tas bort. Sedan gick jag vidare till fas 2 i 
mitt analysarbete. 
 
 
3.5.2 Fas 2 
 
Inom den här andra fasen ska man uppmärksamma skillnader och likheter i utsagorna. Detta 
kan ske genom att intervjuutsagorna kontrasteras mot varandra. Vidare fungerar fas 2 som en 
växelverkan mellan att försöka konstruera sammanfattande mönster och täckande 
beskrivningar som prövas mot de enskilda utsagorna. Det ingår även i analysarbetet att man 
först identifierar helheten för att därefter beskriva de enskilda delarna. Även i denna fas av 
analysarbetet sorterar man bort utsagor som inte berör företeelsen eller objektet. 
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Under denna fas jämförde jag alltså mina intervjuer. Jag markerade sådant som jag tyckte 
hörde ihop eller var samma sak. Denna fas tog mig ganska mycket tid, för det väcktes mycket 
tankar och funderingar på vad en del egentligen menade med vissa av sina svar. Samtidigt 
tyckte jag att det var en spännande del av analysarbetet, för man gick in lite mer på ”djupet” i 
intervjusvaren. 
 
 
3.5.3 Fas 3 
 
I den tredje och näst sista fasen av analysarbetet ska beskrivningarna kategoriseras i s.k. 
beskrivningskategorier. Något som man ska tänka på är att beskrivningskategorierna ska vara 
intressanta i förhållande till den företeelse eller det objekt som diskuteras. Man bör även tänka 
på att dessa beskrivningskategorier ska skilja sig från varandra på ett distinkt och kvalitativt 
sätt. De får alltså inte överlappa varandra.  
 
Detta var denna fas jag tyckte var svårast. Jag hittade egentligen bara 13 riktigt bra 
beskrivningskategorier som jag kunde dela in mitt material i. Sen kunde jag även se två 
underkategorier till en av dessa beskrivningskategorier, men jag tyckte inte att de kunde 
utgöra egna beskrivningskategorier utan att det hade skett en överlappning.  
 
 
3.5.4 Fas 4 
 
Den sista fasen i analysarbetet innebär just att man tittar på de olika underkategorierna som 
finns i utfallsrummet, vilket utgörs av beskrivningskategorierna. Som jag nämnde tidigare så 
hittade jag endast två underkategorier. Dessa kategorisystem kan skilja sig åt på framförallt 
två sätt. Antingen kan de enskilda uppfattningarna betraktas som jämbördiga i förhållande till 
varandra. Då är ingen uppfattning tyngre eller viktigare än någon annan. De kan då inte heller 
rangordnas sinsemellan. Det andra sättet utgörs av uppfattningar som är mer utvecklade eller 
mer omfattande än andra uppfattningar inom samma kategorisystem. De kan gradvis bygga 
vidare på varandra eller utgöra varandras förutsättningar. När jag funderade över detta då jag 
satt med mitt material, hittade jag endast exempel på det första kategorisystemet som jag har 
tagit upp här ovan. (Se vidare i resultatdelen.) 
 
 
3.6 Etik 
 
Det är viktigt att tänka på forskningsetiska principer gällande individskyddskrav i 
forskningsprocessen då man ska utföra någon form av undersökning (Bell, 2000). Mot strävan 
efter ny kunskap måste forskaren väga denna nya kunskap mot individens integritet. 
Forskaren bör även vara medveten om att det inte enbart är den intervjuade individen som är 
utsatt, utan även de grupper som individen ingår i kan drabbas av forskarens tolkningar och 
slutsatser (Kvale, 1997). Det etiska värdet har jag försökt att uppnå genom att inte namnge 
eller visa på vilka enskilda personer som har intervjuats. Inte heller kan citaten kopplas 
samman med någon enskild intervjuperson, utan citaten presenteras endast tillhörande någon 
av beskrivningskategorierna.  
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3.7 Kvalitetsaspekter 
 
För att bedöma det vetenskapliga arbetets kvalitet, trovärdighet och tillförlitlighet i 
förhållande till det framkomna resultatet, används olika kvalitetskriterier. Vid kvalitativa 
studier bör forskaren redogöra för de olika överväganden som gjorts under arbetes gång 
genom att visa på kvaliteter i framställningen, kvaliteter i resultaten samt validitetskriterier  
(Starrin & Svensson, 1994).  
 
 
3.7.1 Kvaliteter i framställningen 
 
En kvalitet i framställningen av en studie ses enligt Larsson (1994) i den interna logiken. Med 
detta menas att de olika delarna: frågeställningen/arna, antagandet om forskning och det 
strukturerade fenomenets natur, datainsamlingen och analysteknikerna bör samverka för att 
skapa en harmonisk helhet i studien.  
 
 
3.7.2 Kvaliteter i resultaten 
 
När vi möter och tolkar en föreställning eller en beskrivning av verkligheten finns redan en 
föreställning hos oss själva, nämligen vår förförståelse. Det är enligt Alvesson & Sköldberg 
(1994) denna förförståelse som sedan ständigt förändras i tolkningsprocessen. Merriam 
(1994) menar att hela forskningsprocessen påverkas av forskarens syn på världen, från den 
förförståelse forskaren besitter till det slutliga analyserandet av det empiriska materialet. Med 
förförståelse avses de subjektiva erfarenheter som en individ har i form av kunskap, tankar 
och känslor (Patel & Davidson, 1994). Detta gör att det krävs en medvetenhet om vad som 
påverkar tolkningsprocessen i en studie. Vidare är det viktigt att i ett forskningsprojekt visa 
och tydliggöra förförståelsen för att göra denna tillgänglig för kritisk granskning av läsaren 
(Larsson, 1994). I denna uppsats har min medvetna förförståelse påverkat resultatet bl.a. 
genom den teoretiska kunskap som har inhämtats inför denna uppsats samt genom den 
kunskap och de uppfattningar jag tillägnat mig från lärarutbildningen. När jag analyserade de 
svar jag fått fram var det ändå viktigt att försöka att inte blanda in sig själva och sin 
förförståelse. ”Enligt en fenomenologisk tradition handlar det om att sätta parentes om 
förförståelsen, dvs. alla förutfattade meningar vi har om fenomenet vi önskar beskriva.” 
(Starrin & Svensson, 1994, s.166) Jag märkte under analysens gång att detta var svårare än 
jag trodde. Jag fick vid åtskilliga tillfällen gå tillbaka och ändra på slutsatser som jag trodde 
mig ha funnit, men som inte gick att stödja med material från intervjuerna.  
 
 
3.7.3 Validitetskriterier 
 
Kvale (1997) tar upp sju olika validitetsfrågor som dyker upp i en intervjuundersökning. Han 
menar att diskussionen kring en undersöknings giltighet, validitet, bör granskas utifrån dessa. 
Jag tar därför i det följande upp de delområden som jag anser relevanta för min uppsats.  
 
Planeringen ska innebära att undersökningen ska ”producera kunskap som gynnar människan 
med ett minimum av skadliga konsekvenser” (Kvale, 1997, s.214). Jag anser inte att lärarna 
utsattes för några skadliga konsekvenser, däremot tror jag att undersökningen givit en 
användbar kunskap, i alla fall för mig som lärare och för de lärare som deltog i studien.       
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Intervjuns validitet utgår från själva intervjusituationen. I detta fall kan man förmodligen 
finna brister eftersom jag inte vill påstå att jag är en van intervjuare. Det faktum att jag 
genomförde alla intervjuer var dock positivt då påverkan på de intervjuade lärarna bör ha varit 
densamma. Att jag till viss del ställde olika följdfrågor är något som bör vägas in som en 
svaghet eller möjligen en styrka. Utskriften skedde tre till fem dagar efter intervjuerna och 
baserades då på bandinspelningar. Eftersom det var jag själv som skrev ut alla intervjuerna så 
är det enda som kan ha spelat in i det här sammanhanget hur lång tid efter intervjuns 
genomförande som den skrevs ut. Jag valde att i utskrifterna redogöra för alla pauser och 
liknande för att lättare kunna återuppleva intervjutillfället då det var dags för analys.  
 
Analysens validitet beror på intervjufrågornas utformning och tolkningarnas logik. Sådant 
som jag i efterhand funderade över var om resultatet hade blivit annorlunda om jag hade låtit 
lärarna reflektera kring begreppet lärande innan intervjuerna. Jag tror att de då hade svarat 
mer teoretiserat. Vidare var det kanske inte bra att jag privat kände de lärare som deltog i 
intervjuerna.  
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4. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas vad jag fick fram genom mina intervjuer. Jag har valt att dela upp 
resultatet i tre delar enligt uppsatsens tre frågeställningar. 
Varje del inleds med en figur som visar vilka kategorier jag kom fram till. Jag redogör sedan 
för de olika uppfattningarna samt belyser dem med citat från intervjuerna. Kategorierna som 
jag kom fram till är inte på något sätt rangordnade, utan de kommer i slumpmässig ordning. 
Citaten är hämtade från de olika intervjuerna och redigerade för att vara lättare att läsa. Denna 
redigering innebär att jag har tagit bort en del upprepningar, omformat orden till skriftspråk 
samt uteslutit kommentarer som skjutits in utan att vara relevanta för just de sammanhang jag 
vill belysa. Jag har dock sett till att behålla andemeningen i det lärarna sade.  
 
 
4.1 Lärarnas uppfattningar kring lärande 
 
Under den här första delen kunde jag hitta fyra kategorier. I figur 1 här nedan visas vilka det 
var.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Skola 
 
Merparten av lärarna förknippade lärande med skolan. Om det beror på deras yrke eller om 
det finns någon annan förklaring är ju svårt att avgöra. De menade att lärande är en process 
som sker i skolan och som ger eleverna nödvändiga kunskaper.  
 
 ”...lärande som en process som man tillämpar i skolan...” 
 ”...varje dag när jag undervisar mina elever sker lärande...” 
 ”...ja, skolan är ju självklart en plats som man förknippar med lärande...” 
 
 
 
 

Uppfattningar 
kring lärande 

2. Livslång 
process 

4. Behärska 
något 

2. Livslång 
process 1. Skola

3. Förståelse 

Fig. 1 Lärares uppfattningar kring lärande 
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4.1.2 Livslång process 
 
Genom mina intervjuer kunde jag också se att lärarna såg lärande som en livslång process. 
Det är något som ständigt pågår genom hela livet och i varje stund. Lärarna menade att 
processen dels kan ske medvetet, men även automatiskt/omedvetet.  
 
 ”...dels tänker jag på lärande som något som sker automatiskt genom hela livet...” 

”Jag tänker på ett livslångt lärande, som något man håller på med hela livet och 
som något väldigt lustfyllt som man alltid vill ha med sig i livet.” 

 ”...det är något pågående, man lär sig hela tiden genom livet...” 
 
 
4.1.3 Förståelse 
 
De flesta lärarna påpekade också att lärande är förståelse. De menade att man lär sig saker 
genom att förstå t.ex. hur något fungerar eller hur vissa saker hänger ihop med något annat. 
Man måste bli medveten om saker man inte visste tidigare.  
 

”Det handlar om förståelse för hur saker och ting förhåller sig här i världen och 
det finns hur mycket som helst att förstå!” 
”...att man blir medveten om något i omvärlden eller inom sig själv som man inte 
visste innan, eller att man lär sig se saker på ett annat sätt och i ett annat ljus.” 
”Enligt mig hänger lärande ihop väldigt mycket med förståelse. Genom att få 
eleverna att förstå lär de sig också mycket lättare och behåller bättre sina 
kunskaper.” 

 
 
4.1.4 Behärska något 
 
Då man lärt sig något innebär det enligt lärarna att man behärskar detta. De beskriver att man 
kan grunderna för hur man ska göra, man vet hur man ska göra för att t.ex. läsa, räkna eller 
skriva.  
 

”...när en elev väl behärskar ’läskoden’ kan man ge denne svårare texter. Barnet 
har nu lärt sig läsa och klarar då att gå vidare.” 
”Genom att eleverna kan de fyra räknesätten kan man hela tiden bygga på det 
genom att ge dem svårare uppgifter.” 
”Små barn kan ju t.ex. ofta skriva sitt namn, men de kan ändå inte skriva. Men sen 
när de väl förstår hur de ska sätta samman bokstäverna till ord så förstår de också 
varför just de bokstäverna de skrev tidigare var deras namn.” 

  
 
4.2 Olika aspekter av lärande 
 
Under analysarbetet kom det fram sex kategorier av olika aspekter av lärande. En av 
kategorierna (olika sätt att lära) hade två underkategorier (sinnen och hjälpmedel). I figur 2 
nedan visas alla kategorierna jag kom fram till i den här delen.  
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4.2.1 Olika sätt att lära 
 
Under den här kategorin tyckte jag att man kunde hitta två underkategorier, nämligen sinnen 
och  hjälpmedel.  
 
 
4.2.1.1 Sinnen 
 
Övervägande delen av lärarna ansåg att våra fem sinnen (syn, hörsel, smak, lukt och känsel) 
är viktiga när man ska lära sig. De poängterade att sinnena antingen kan användas flera 
tillsammans, men även var för sig beroende på hur lärsituationen ser ut. Det nämndes också 
att människor med vissa handikapp ibland är tvungna att införskaffa kunskaper via andra 
former av lärande.   
 

”...genom att använda sina olika sinnen, antingen då man kombinerar fler eller 
bara använder något...” 

 ”Läsa in teoretiska kunskaper...lyssna, titta på bilder eller film...” 
”Om man lär sig genom att läsa använder man synen. Man kan även lära sig att 
t.ex. plattor på spisen blir varma genom sin känsel. Då man lyssnar på någon lär 
man genom att använda sin hörsel. Känner man doften av nybakade bullar har 
man lärt sig genom luktsinnet och smaksinnet att det ör något som smakar gott.” 
”Vissa handikappade människor kan ju ha ’förlorat’ något av sina sinnen t.ex. 
döva och blinda. De får då lära sig på andra sätt och förstärka sina andra sinnen. 
T.ex. har ju blinda människor ofta mycket bra känsel och hörsel.”     

 

Olika aspekter 
av lärande 

1. Olika sätt 
att lära 

2. Lärande på 
olika platser 

3. Känslors 
påverkan 

4. Förkunskap/ 
motivation 

5. Specifika 
kunskaper 

6. Bevis av 
kunskap 

Fig. 2 Lärares olika aspekter av lärande 
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4.2.1.2 Hjälpmedel 
 
Genom användning av olika former av hjälpmedel sker olika former av lärande. Det kan dels 
vara materiella ting, men lärarna såg även sig själva som ett slags ”hjälpmedel” för eleverna i 
skolan.  
 

”Man lär sig ju överallt, t.ex. framför tv:n, när man lyssnar på radio, läser 
tidningen, sitter framför datorn eller pratar med andra människor.” 
”...sen fungerar ju även vi lärare, precis som föräldrar, som personer som 
eleverna frågar och diskuterar med när de vill veta och lära sig något.” 
”Det går ju lära sig genom undervisning, men också genom olika typer av 
material såsom böcker, tv, film, tidningar osv.”  

 
 
4.2.2 Lärande på olika platser 
 
Enligt lärarna som jag intervjuade kan lärande ske på flera olika platser. Det behöver alltså 
inte enbart ske i skolan, utan kan ske på andra ställen som t.ex. i bibliotek, i hemmet osv. 
 

”Man lär sig ju hela tiden även om man inte är medveten om det. När man är 
hemma, går och handlar, pratar med vänner, går till biblioteket osv.” 
”Man lär sig överallt, och i procent räknat lär man sig nog mycket mer utanför 
skolan genom hela livet.” 

 ”Man lär sig överallt hela tiden!”   
 
 
4.2.3 Känslors påverkan 
 
Hur svårt eller lätt vi har för att lära beror enligt lärarna jag intervjuade mycket på vilka 
känslor som förknippas med det som ska läras in. Krav att uppnå goda resultat leder lätt till 
stress och att man blockerar sig. Lärarna var tämligen eniga om att det som man själv har ett 
intresse av och tycker är roligt är lättare att lära in.  
 
 ”...man har lättare att lära sig saker som man har ett intresse för...” 

”Ja, sådant som man är intresserad av är ju lättare att lära sig. Ofta blir ju det en 
god spiral att det som man är intresserad av tycker man är lätt och det man tycker 
är lätt kan man lättare lära sig.” 

 ”Det tror jag beror på...hur intresserad man är av det man ska lära in.” 
”...krav på sig kan ju leda till att man bara känner sig stressad och därför får 
svårare att lära sig saker...” 

 
 
4.2.4 Förkunskap/motivation  
 
Något som enligt de flesta lärare spelade in då någon ska lära sig något är personens 
förkunskaper och motivation. Men då det gällde motivationen fanns det uppfattningar om att 
den både spelade stor roll och att den inte spelade någon roll alls. Förkunskapen var dock de 
flesta lärare eniga om, och det fanns där inga motsatta uppfattningar.  
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”...så tror jag att man har lättare att lära sig saker som man redan kan något 
om.”  

 ”...sådant man har lärt sig en gång kan man ju lättare repetera och lära sig igen.” 
”Det är svårare att lära sig sådant man inte har någon kunskap om sen innan och 
då förstår man ju sämre vilket gör det svårare.” 
”Motivationen gör det lättare att lära sig. Vill jag inte själv så kan jag nästan inte 
lära mig något...” 

 ”Motivationen spelar dock inte så stor roll...”  
 
 
4.2.5 Specifika kunskaper  
 
En aspekt på lärande som kom upp var olika specifika kunskaper. Sådant man kan, som man 
har lärt sig. Det var mest allmänna saker som gå, skriva, räkna, läsa osv. Men även mer 
konkreta kunskaper som läraren ska lära ut till sina elever kom upp.  
 

”Som barn lärde jag mig t.ex. att cykla efter mycket träning, och som vuxen har 
jag lärt mig maila och skicka SMS.” 

 ”...t.ex. sådant som jag ska lära mina elever som tyska och litteraturkunskap...” 
”Jag har ju lärt mig gå, prata och äta när jag var riktigt liten. Sen när jag började 
skolan lärde jag mig att läsa, räkna och skriva.” 
”...men man lär sig ju mycket annat också som t.ex. sociala regler bara genom att 
umgås.” 

 
 
4.2.6 Bevis av kunskap 
 
Den sista kategorin som jag kunde hitta i den här delen var just bevis av kunskap. Hur kan 
man egentligen veta att man kan något. Detta gav lärarna mig olika svar på under 
intervjuerna. En del menade att prov är en form för att låta eleverna visa att de kan något just 
nu. Andra menade att man aldrig kan veta att man kan något. Även svar som att när man kan 
tillämpa saker praktiskt eller sätta sin kunskap i andra sammanhang kom fram.  
 
 ”Man kan använda sin kunskap praktiskt eller teoretiskt.” 

”...när man ser på något på ett annat sätt, eller när man kan tillämpa något man 
redan kunde på ett nytt sätt...” 

 ”...om man kan tillämpa sina kunskaper och sätta in dem i andra sammanhang...” 
”Man kommer till insikt om hur saker och ting ligger till och då känner man sig 
glad!” 
”Man vet ju aldrig säkert att man kan något. Man kan ju testa genom prov och så, 
men man kan ju ändå aldrig vara säker.”  

 
 
4.3 Meningen med lärande 
 
I den här tredje och sista delen kom jag i mitt analysarbete fram till tre kategorier. Man kunde 
se att lärarna var ganska samstämmiga då det gällde två av dem, men att uppfattningarna gick 
isär då det gällde den tredje kategorin. I figur 3 här nedan visas de tre kategorierna jag kom 
fram till.  
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4.3.1 Framtid  
 
En mening med lärande var enligt lärarna att man ska kunna klara sig bra i framtiden och få 
ett bra jobb osv. Lärarna menade också att livet skulle se mycket svårt ut om man inte har 
några kunskaper. Man kan även tänka som så, menade somliga, att det ger något att se fram 
emot. Lär man sig saker som är viktiga så kan man senare i livet arbeta med det man vill och 
tycker är roligt.  
 

”För att komma någonstans i livet måste man ju gå ganska många år i skolan, och 
en bra utbildning har blivit allt viktigare för att kunna få ett yrke man trivs med.” 
”Det är jätteviktigt!...lära sig för att ’klara livet’ med arbete och social 
gemenskap.” 
”Det är oändligt viktigt att lära sig saker. Ett liv utan lärdom skulle ju sluta precis 
som det börjar, där man bara kan rent biologiska saker som att andas, gå, se och 
höra.” 
”Om inte människan hade kunnat lära sig saker så skulle vi inte vara där vi är nu 
i evolutionen.”  

 
 
4.3.2 Omgivningens krav 
 
De flesta av de lärare jag intervjuade menade att vår omgivning ställer krav på oss att vi ska 
kunna en massa saker. De jämförde t.ex. med andra människor i andra delar av världen, som 
inte alls behöver ha samma kunskaper som oss, men som istället kan en massa annat som vi 
kanske tycker verkar onödigt att kunna.  
 

Meningen med 
lärande 

1. Framtid 2. Omgivningens 
krav 

3. För att må 
bra (?) 

Fig. 3 Lärares uppfattningar om meningen med lärande 
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”I vårt samhälle krävs en viss kunskap, men om jag bodde på någon annan plats 
på jorden vore det kanske helt andra saker som vore viktiga att lära mig.” 

 ”Det är på något sätt i mötet med andra som kravet på kunskap ställs.” 
”...läsa, räkna, skriva osv. är saker man inte klarar sig utan att kunna i vårt 
samhälle. Men på andra ställen är annat viktigare...” 

 
 
4.3.3 För att må bra (?) 
 
Frågetecknet i rubriken kan förklaras med att inte alla lärarna jag intervjuade var eniga om att 
man mår bra av kunskap och att lära sig saker. Övervägande delen av dem tyckte dock att det 
var så, men ett fåtal stack ut ur mängden och jag kände att det var viktigt att få med båda 
dessa uppfattningar. Då lärarna menade att man inte mår bra av för mycket kunskap var det 
snarare i den bemärkelsen att det kan leda till en press hos t.ex. deras elever. Eleverna kan 
känna att de måste kunna så mycket och prestera så bra.  
 

”Att lära sig något gör att ens självförtroende växer och att man får en bättre 
självkänsla.” 
”Man känner sig ju duktig om man känner att man kan saker eller har lärt sig 
något nytt.” 
”...som att lära sig att bearbeta sina känslor, särskilt i vårt stressiga samhälle 
känns ju viktigare än världens alla huvudstäder. För mår vi inte bra så kommer vi 
inte kunna ta till oss eller använda oss av annan kunskap heller.” 
 

 
4.4 Sammanfattning av resultat 
 
Lärarna jag intervjuade hade både skilda och gemensamma uppfattningar kring begreppet 
lärande. Uppfattningarna rörde allt från skolan som institution till att lärande är en livslång 
process som innebär både förståelse och att man ska behärska något.  
 
Vidare kunde jag tyda ut sex kategorier då det gällde olika aspekter av lärande. Dels hade det 
att göra med olika sätt att lära på och olika platser man kan lära på. Vidare var det kategorier 
som pekade på specifika kunskaper och hur man kan bevisa att man faktiskt har kunskap om 
något eller har lärt sig något. Även känslors påverkan och förkunskap/motivation fick här 
utgöra varsin egen kategori.  
 
Slutligen var det tre kategorier som jag kunde hitta i intervjusvaren när det handlade om 
meningen med lärande. Det var här omgivningens krav och framtiden som var viktiga att 
”lära för”. Att man lär för att må bra var även det en kategori jag kunde finna, men om den 
var lärarna jag intervjuade icke eniga.  
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5. Diskussion 
 
I detta kapitel har jag för avsikt att försöka sammanfläta resultatet från den empiriska studien 
med teoriavsnittet och mina egna tankar. Jag har valt att dela upp det här avsnittet efter de tre 
frågeställningar som utgår från mitt syfte med denna uppsats. De var följande: 
 

1) Hur uppfattar lärare begreppet lärande? 
2) Uppfattar lärarna olika aspekter av lärande? 
3) Vad ser lärarna som meningen med lärande? 

 
Dessa delar som bygger på mina frågeställningar, kommer jag i det här avsnittet försöka ge 
svar på. Diskussionen kommer även följa den ordning som resultaten har presenterats i.  
   
 
5.1 Lärarnas uppfattningar kring lärande 
 
Lärarna i denna undersökning har uppfattningar kring lärande som rör allt ifrån skola till 
livslång process, förståelse samt att behärska något nytt. 
 
Boken ”Om lärande” (Marton & Booth, 2000) begränsar synen på lärande till ett 
skolsammanhang, vilket jag tycker man kan koppla till kategorin skola. Vidare menar de då 
att lärande är ett sätt att erhålla kunskap. Självklart gör ju det att skolan är något man kommer 
att tänka på då man hör ordet lärande. Det är ju en plats där lärande ska ske.  
Ellström et al. (1996) menar att just formellt lärande oftast förknippas med institutioner så 
som skolor, högskolor, universitet osv. Detta just därför att dessa institutioner har ett planerat 
lärande med bestämda mål. Detta leder nog till att många lärare får skolan som första tanke då 
de hör ordet lärande. Om man istället kopplar denna första kategori till Vygotskij så hävdar 
han att de socialt skapade inlärningsvillkoren har en avgörande betydelse för barnets 
möjligheter att lära (Lindqvist, 1999). Barnet kan nå en högre utvecklingsnivå med hjälp av 
en lärare och då sker ju detta i skolan. Alltså finns det flera sätt att förklara kategorin skola. 
Jag tror att många människor i samhället förknippar lärande med skola, för de kanske inte i 
tänker på att det kan ske på så många andra platser och i så många andra sammanhang.  
 
Att se på lärande som en livslång process är nog något som många lärare gör. Man kan 
förklara det med hjälp av flera av de olika teorierna om lärande. T.ex. är människan enligt 
behavioristerna en ren tavla när hon föds, med bara ett fåtal medfödda reflexer (Imsen, 1992). 
Detta byggs sedan på genom hela livet och jag tycker att man kan se det som så att ”tavlan” 
får allt mer ”mönster” och ”färg”. Det är så lärarna ser på sina elever under de år de har dem i 
skolan. De lär allt mer och utvecklas ju äldre de blir, vilket kan kopplas samman med Piagets 
stadieteori (se 2.3.2). Vidare menar Piaget att lärande är en processförståelse och att de 
strukturer som för närvarande gäller både vidareutvecklas och omformas i samspel med 
omgivningens påverkan (Illeris, 2001). Jag anser då att detta kan stödja lärarnas svar om att 
lärande är en livslång process då omgivningen alltid påverkar de som lever i den.  
 
Ser man på Vygotskijs teori så menar han att det råder ett samband mellan mognad ur 
biologisk synvinkel och hur barnet tar till sig lärdomar från sin omvärld (Lindqvist, 1999). 
Och jag menar då att den biologiska mognaden ständigt växer, vilket gör att barnet/personen 
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ständigt tar till sig nya lärdomar på ett nytt sätt från sin omvärld. Likaså kan det här 
förknippas med kategorin livslång process. Precis som lärarna påpekade under mina intervjuer 
så slutar man ju inte lära bara för att man slutar skolan. 
 
De flesta av de lärare jag intervjuade avvisar tanken att ett faktainlärande utan förståelse 
skulle innebära kunnande. De menar istället att man ska kunna tillämpa det man lärt sig i 
olika sammanhang, alltså överföra kunnande från en situation till en annan. Det här anser jag 
att man kan koppla ihop med både den definition av lärande som Arfwedsson (1992) ger (kap 
2.1) och den fenomenografiska kunskapssynen (Doverborg & Pramling, 1995) (kap 2.3.3.2).  
 
Kategorin förståelse kan ha Piaget som bakgrund då han menar att människan använder sin 
intelligens för att förstå sin omvärld och det som händer i den (Illeris, 2001). Och vidare 
konstruerar människan själv sin förståelse av omvärlden genom lärande och kunskap (Hwang 
& Nilsson, 1996). 
 
Då jag under intervjuerna fick svar som berörde förståelse kunde jag även tolka det som att 
lärarna egentligen pratade om djupinlärning, utan att just använda det ordet. Det ingår i den 
fenomenografiska kunskapssynen och kan kopplas samman till läroplanens förståelsekunskap. 
Precis som Marton menade lärarna att det viktigaste är att lyckas förmedla förståelse till 
eleverna. Jag håller med dem om detta, för jag anser att det inte är så mycket värt att kunna en 
massa om man inte kan förstå det.  
 
Till skillnad från Lendahls & Runesson (1995) menar lärarna att man inte kan se eleven som 
mottagare av kunskap, att en lärare bara för över sitt kunnande till eleven. Då ansåg lärarna att 
man missar förståelsen.  
 
Synen på lärande som att behärska något verkade vara viktig för de intervjuade lärarna. Det 
är en kategori som jag tycker att man på många punkter kan förklara med den 
fenomenografiska synen. Genom djupinlärning (kap 2.3.3.1) får elever/studenter grepp om 
helheten och vad författaren ville ha sagt (Marton, 1999), och genom att förstå helheten kan 
man också säga att man behärskar något enligt intervjuerna och Marton.  
Det som lärarna jag intervjuade menade var också att elever går från en uppfattning till en 
annan efterhand som de blir mer insatta i ett problemområde. De kan då gå vidare och se det i 
ett annat ljus än tidigare. För detta krävs att de behärskar grunden. Detta synsätt stämmer bra 
överens med den fenomenografiska didaktiken (kap 2.3.3.2). 
 
Min första frågeställning för den här uppsatsen var: ”Hur uppfattar lärare begreppet 
lärande?” Som en sammanfattning på svaret kan man alltså beskriva det som att lärarna ser 
lärande som en livslång process som oftast sker i skolan och som innebär att man skapar 
förståelse för något och lär sig behärska något.  
 
 
5.2 Olika aspekter av lärande 
 
Ja, den här andra delen som handlade om lärarnas olika aspekter av lärande var den som 
innehöll flest kategorier. Den första kategorin handlade om olika sätt att lära, och hade två 
underkategorier, sinnen och hjälpmedel. Underkategorin sinnen som kom fram under mina 
intervjuer med lärarna anser inte jag är så mycket att diskutera om, för självklart är det så att 
vi använder våra olika sinnen för att lära. T.ex. menar Piaget att barnet i det sensomotoriska 



  34

stadiet (det första stadiet) använder sina sinnen och motoriska färdigheter för att förstå 
världen (Piaget, 1997).  
 
Många av lärarna i min undersökning såg sig själva som ett slags hjälpmedel. De såg sig 
själva som viktiga på flera sätt. De finns i skolan för elevernas skull, och för att hjälpa 
eleverna lära och förstå. Att läraren är viktig tror jag att många kan hålla med om.  
Vidare menade de intervjuade lärarna att lärandet i skolan sker i ett socialt samspel, och att 
läraren då blir en viktig kunskapsförmedlare. Detta kan jämföras med ett av Lendahls & 
Runessons (1995) perspektiv på lärande.  
 
Det är läraren som enligt Ellström et al. (1996) står för expertkunskaperna, och i rätt stund 
och rätt mängd ska dela ut den riktiga och sanna kunskapen. Lärarna jag intervjuade hävdade 
att läraren är person med en central roll inom skolan, inte minst då det gäller traditionella 
inlärningsaktiviteter. Denna syn kan man koppla till Pramling (1995). I och med att det är 
läraren som strukturerar och planerar aktiviteterna samt även förmedlar kunskap är han/hon 
mycket viktig på flera sätt. Man kan även förknippa lärarnas svar om dem själva som ett 
viktigt hjälpmedel med Vygotskij. Han uttryckte det som att det är lärarna som bör handleda 
barnet, lyssna på barnet och se vilken utvecklingszon barnet befinner sig i. Det är också 
läraren som ska leda in barnet i nästa utvecklingszon genom att ge det lämpliga uppgifter och 
handledning (Berk & Winsler, 1995).  
 
Under någon av intervjuerna kom det fram att också språket kunde ses som ett hjälpmedel. 
Läraren menade att det är genom språket en lärare lättast kan förmedla kunskaper. Det kan 
man förknippa med Vygotskijs syn på den språkliga kommunikationen. Hans teori hävdar att 
det är genom den som inlärning av olika begrepp sker, vilket styrker lärarens uppfattning om 
att se den språkliga kommunikationen som ett hjälpmedel.  
 
Under mina intervjuer framkom det att lärarna ansåg att lärande självklart kan ske på andra 
platser än i skolan. Jag tror att de flesta kan hålla med om det. Lärarnas uppfattning kan 
förklaras med det som Ellström kallar informellt lärande. Med det menar han att lärande sker i 
vardagslivet eller i arbetet, men att det oftast är omedvetet och spontant för själva individen, 
och att det sker som en sidoeffekt av andra aktiviteter (Ellström et al., 1996).  
 
Precis som lärarna tror jag att det är så att våra känslor inför saker och ting spelar in väldigt 
mycket då det gäller att lära sig saker. Lärarna menade att om man är positivt inställd går det 
mycket lättare att lära sig saker än om man har en negativ inställning. Detta strider dock helt 
med vad behaviorismen menar då de betraktar människan som något mekaniskt som kan 
reagera automatiskt (Imsen, 1992). Det tas alltså inte mycket hänsyn till människans inre liv, 
tankar och känslor. Däremot kan man se att lärarna håller med Skinner på ett sätt då han 
menar att förstärkning i form av positiva känslor gör att en person ofta utför det beteendet 
(Imsen, 1992), och att bestraffningar kan ge svårhanterliga känslor även om de till en början 
verkar vara effektiva (Hwang & Nilsson, 1996). Trots att Skinner var behaviorist såg han att 
känslorna hade betydelse för lärandet.  
 
I resultatet kunde jag se att lärarna såg att förkunskap och motivation hade betydelse för 
lärandet. Om man redan har förkunskaper om något blir det lättare att ”lägga till” ny kunskap 
till det som redan finns. Jämför Imsen (1992) i teoridelen (kap 2.1).  
 
Lärarnas tankar och uppfattningar om förkunskapens betydelse hänger starkt ihop med Piaget, 
då han hävdar att det som den lärande redan vet är en viktig faktor som påverkar lärandet 
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(Illeris, 2001). Ser man till Vygotskij som menar att språket är viktigt för motivationen, för att 
det möjliggör självreflektion och självmedvetande (Lindqvist, 1999), kan det till viss del 
förklara det lärarna menade då de under intervjuerna pratade om hur motivationen kan 
påverka lärandet.     
 
Visst håller jag med lärarna som jag intervjuade om att en aspekt av lärande är att ha en massa 
specifika kunskaper, vilket var en kategori där alla lärarna var helt eniga. Piagets strukturella 
aspekt handlar just om lärandets innehåll och beskaffenhet (Illeris, 2001), och i det anser jag 
att de specifika kunskaperna kommer in.  
Man kan även koppla in den fenomenografiska kunskapssynen, vilken menar att det är det 
atomistiska inlärningssättet som prioriteras idag då eleverna ska lära in så mycket fakta som 
möjligt på kort tid (Marton, 1999). Det enda som gäller är alltså de specifika kunskaperna. 
Ibland tappar man tyvärr helt förståelsen.  
 
Det lärarna svarade då det gällde bevis av kunskap, är svårt att ge någon entydig kommentar 
till, då de flesta menade att det är svårt att bevisa vissa typer av kunskap. Visst kan man ju, 
som några av lärarna i intervjuerna menade, använda sig av test och prov, men då mäter man 
ju bara den nuvarande kunskapen. Precis som lärarna poängterade är kunskap något som 
ständigt förändras. Man lär sig nya saker och kopplar ihop det med sådant man inte hade tänkt 
på tidigare, men samtidigt glömmer man sådant man en gång har lärt. Lärande är alltså en 
dold process, och om vi vill försöka mäta eller se vad någon har lärt sig så måste vi använda 
oss av vissa indikationer för att göra det (jämför Lendahls & Runesson, 1995). 
Lärarna menade att även om man har prov så glömmer eleverna delar av kunskaperna när 
provet är över. De tyckte det var synd för de ansåg att förståelse är mycket viktigt. Men i 
skolans värld kan det vara svårt att bryta detta mönster. Det visade även Marton (1999) i sina 
undersökningar då han kom fram till att utformningen av dagens prov och tentamen oftast 
leder till ytinlärning. 
 
Som en sammanfattning av den här delen och som ett svar på min andra problemformulering 
(uppfattar lärarna olika aspekter av lärande?) kan man ju enkelt svara ja. De olika aspekterna 
handlar om allt ifrån förkunskaper, motivation och känslors påverkan för lärandet, till hur 
man lär bl.a. specifika kunskaper på olika platser med hjälp av sinnen och olika typer av 
hjälpmedel samt hur man kan bevisa att man har kunskap.       
 
 
5.3 Meningen med lärande  
 
I den här tredje delen som handlade om lärarnas syn på meningen med lärande kunde man 
hitta tre kategorier som handlade om framtiden, omgivningens krav och att man lär sig för att 
må bra, men även att för mycket press på lärandet kan leda till att en människa mår dåligt.  
 
Då det handlade om framtiden menade lärarna att man måste lära för att kunna klara sig 
längre fram i livet. För att eleverna ska kunna få arbete krävs oftast ganska mycket utbildning. 
Det är eleverna själva som har möjlighet att påverka sina livsvillkor. Detta kan jämföras med 
Vygotskij då han menar att det är vår potential till att lära och utvecklas med egen kraft som 
gör att vi kan förändra våra egna livsvillkor (Egidius, 2000). Vi människor, har till skillnad 
från djuren, en fri vilja att förändra både vårt eget beteende och vår historiska utveckling. Jag 
anser här att man kan tolka det som att vi människor genom lärande kan påverka vår framtid, 
och också oss själva.  
 



  36

Att människan både påverkas och måste anpassas till det samhälle hon lever i var många 
lärare överens om. Lärarna menade även att det är kraven från vår omgivning som avgör hur 
vi utvecklas och formas, vilket stämmer med Vygotskijs tankar om samhället och kulturen (se 
kap 2.3.4). 
 
Till skillnad från Piaget ansåg lärarna att lusten att lära snarare är ett krav från 
omgivningen/samhället än en genetisk egenskap som har utvecklats i vår arts kamp för 
överlevnad (Illeris, 2001). Illeris (2001) skriver även att en förutsättning för de inre 
lärprocesserna är direkt eller indirekt de samspelsprocesser som sker mellan individen och 
dennes materiella och sociala omgivning. Jag håller här med och tror absolut att omgivningen 
spelar stor roll för vad vi måste lära oss för att passa in i det samhälle som är idag.  
 
Den aspekten som lärarna tog upp om att man lär för att må bra (?) var de ej helt eniga om. De 
flesta ansåg dock att man mår bra då man lär sig något nytt. Och t.ex. skriver Ellström et al. 
(1996) att lärandet utgår från nya problem som individer stöter på i livet, vilket kan leda till en 
stärkt självkänsla hos individen eftersom den nya kunskapen upplevs som viktig och nyttig.  
 
Man kan dock ifrågasätta denna sista kategori då det tas upp i läroplanen genom att det skrivs 
att ”varje elev har rätt att i skolan ... känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 
som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Utbildningsdepartementet, 1998, 
s.8). Kanske har lärarna blivit påverkade av läroplanen och svarade ”efter” den. Själv vet jag 
att man kan känna sig mycket glad och nöjd med sig själv när man har lärt sig saker eller löst 
något problem. Det är nog viktigt att känna denna glädjen, för jag anser att det gör det lättare 
att lära.  
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6. Avslutning 
 
Arbetet med denna uppsats har varit mycket intressant och lärorikt för mig som blivande 
lärare då jag har fått en bättre inblick i hur andra lärare uppfattar begreppet lärande. Genom 
intervjuerna fick jag ta del av andra lärares uppfattningar kring en central bit i skolan. De jag 
intervjuade berättade gärna och delade med sig av det de hade att säga kring mina frågor.  
 
När jag har pratat med andra lärare som inte deltog i min studie har jag även hos dem kunnat 
se en del av de kategorier jag kom fram till i min uppsats. Jag tror att det är viktigt att man 
själv, som lärare, funderar lite på vad man egentligen menar med lärande och på vilka olika 
sätt man själv ser på det. Vidare anser jag att det även kan vara av värde att diskutera detta 
med sina kollegor men också med sina elever.  
 
 
6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Flera tankar på förslag till vidare forskning har väckts under arbetet med denna undersökning. 
Jag har ju utgått från ett ganska litet antal lärare som alla jobbade i år 4-9. Det hade varit 
intressant att även ta med lärare som arbetar i förskolan, år 1-3 och även de som arbetar på 
gymnasiet. Vidare tycker jag att det hade varit av intresse att ha haft med ytterligare en grupp 
med människor som inte arbetar inom skolans värld och sett hur uppfattningarna skiljde sig 
mellan dessa två grupper.  
 
I skolan är det ju både elever och lärare som arbetar tillsammans. Om man även hade 
intervjuat elever skulle man kunna undersöka om lärarna och eleverna uppfattar lärande på 
samma eller olika sätt. Det är kanske lättare som lärare att förstå sina elever i deras intresse 
för deras eget lärande om man vet hur de uppfattar lärande och hur de ser på meningen med 
lärande.  
 
Vidare har jag även funderat på om manliga respektive kvinnliga lärare har skilda 
uppfattningar om lärandet i skolan. Om en sådan undersökning ska göras behöver man 
intervjua fler personer än vad jag gjorde, och i analysarbetet skilja på intervjusvaren från män  
och kvinnor. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet lärande? 
2. Berätta om något du har lärt dig!  
3. Kan man lära sig på olika sätt? Hur? 
4. Hur vet man att man har lärt sig något? 
5. Kan det vara lättare eller svårare att lära sig vissa saker? Vad kan det bero på?  
6. Kan man lära sig på andra ställen än i skolan? Var? 
7. Lär man sig annorlunda i skolan än på andra ställen? På vilket sätt? 
8. Är det viktigt att lära sig saker? Varför/varför inte? 
9. När använder du det du lärt dig? Exempel! 
 

 
 
 


