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Sammanfattning 
 
Detta arbete tar sin utgångspunkt i den eviga spänningen mellan individ och kollektiv. Genom 

att ge en historisk genomgång av det sociokulturella perspektivet och det kognitivistiska 

perspektivet blir det tydligt vilka influenser som präglar varje perspektivs syn på lärande. 

Syftet med uppsatsen är att göra en jämförande studie mellan ett individfokuserat och ett 

kollektivfokuserat perspektiv på lärande och genom en textanalys av en text inom respektive 

perspektiv har detta gjorts. Vidare har jag utfört en kvantitativ enkätstudie som gick ut till 35 

lärare som arbetar inom grundskolan, högstadiet och gymnasiet. Enkäten har dock tillämpats 

och analyserats på ett kvalitativt sätt då detta bättre betjänade mitt syfte. Resultatet av min 

textanalys är att det finns skillnader mellan de två perspektiven men att deras olika sätt att 

resonera kring ämnet inlärning och lärande är en följ av de olika infallsvinklarna de har på 

ämnet och inte nödvändigtvis att de utgör varandras motsatser. Av min enkätstudie har jag sett 

att lärare svårligen kan ta ställning till frågor kring lärare då de med sina svar visar på en 

ambivalens. Detta kopplar jag till det komplexa förhållandet mellan individ och kollektiv som 

jag menar existerar. 
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1 INLEDNING 
 
Under min utbildning har jag studerat olika teorier som genom historien på olika sätt ämnat 

förklara begreppet lärande. Lärande är ett centralt begrepp som forskare, filosofer, psykologer 

och pedagoger i alla tider har sökt, och söker, förstå. Pedagoger söker svaret för att kunna 

närma sig uppgiften att förmedla eller kommunicera kunskap till de elever som utgör deras 

vardag, men också för att uppfylla de av skolverket satta kraven. I litteratur och diskussioner 

har det funnits ett genomgående fokus på det sociokulturella perspektivet under min 

utbildning. Det är inte förrän under det senaste året som jag mer ingående blivit bekant med 

de individfokuserade teorierna som bygger på att lokalisera och arbeta utifrån elevers lärstilar 

inspirerade av tankar från kognitivismen som nu är på frammarsch i svensk skola. Intresset för 

dessa tankar fick mig att inta något av en antigen-eller-mentalitet gentemot det sociokulturella 

perspektiv som jag kommit att uppskatta.  

Då jag senare läste följande citat blev det tydligt hur komplex denna fråga är. ”… 

kognitivismen understryker lärande som elevens inre processer och sociokulturell teori 

betraktar lärande som deltagande i social praktik” (Dysthe, 2003 s. 33). Olga Dysthe, som 

själv forskar inom det sociokulturella perspektivet, fortsätter att förklara hur individ och 

kollektiv av många framställts som ett slags motsatspar men att de naturligtvis är oskiljbara. 

Hon utvecklar denna enkla definition genom att påpeka att denna uppdelning gör klart att alla 

sidor måste tas i beaktning för att förstå lärande. De olika perspektiven är motstridiga 

samtidigt som de också kan sägas representera olika betoningar av olika synvinklar på 

lärande, menar Dysthe. Jag ser det som två sidor av ett mynt och beroende på vilken vinkel 

man har i förhållande till ”myntet” lärande, ser man olika saker. Ändå är min samlade 

erfarenhet att all forskning kring lärande är normerande – man tar ställning. Antingen har man 

sin utgångspunkt i ett kollektivfokuserat synsätt eller ett individfokuserat synsätt. Detta ledde 

till att mitt intresse väcktes att läsa in mig på, och möjligen kunna jämföra eller kanske 

snarare diskutera, en inlärningsteori inom respektive perspektiv. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med arbetet är att belysa det komplexa förhållandet mellan individ och kollektiv som 

föreligger när man söker förstå begreppet inlärning. Genom att analysera en huvudtext inom 

respektive perspektiv, ämnar jag att presentera en individfokuserad inlärningsteori och en 

kollektivfokuserad inlärningsteori samt föra en diskussion utifrån denna analys av de båda 

perspektiven. Det komplexa förhållandet mellan individ och kollektiv kommer även att 

belysas utifrån en enkätstudie med 35 deltagande lärare där lärares uppfattningar om inlärning 

i relation till förhållandet individ och kollektiv kommer att diskuteras. Genom dessa två 

studier som på olika sätt belyser förhållandet mellan individ och kollektiv avser jag att svara 

på mitt syfte. 

 

De frågeställningar som jag har som utgångspunkt är följande: 

 

• Vilka nyckelbegrepp som definierar synen på inlärning förekommer inom respektive 

perspektiv? 

• Var, bildligt talat, sker lärande utifrån respektive perspektiv? 

• Hur tänker lärare om förhållandet mellan individ och kollektiv när det gäller 

inlärning? 

 

2.1 Arbetets disposition 
 
Inledningsvis redovisar jag mina metodval och även hur genomförandet av metoderna gick till 

och sedan följer en allmän diskussion över ämnet lärande, kopplat till den eviga spänningen 

mellan individ och kollektiv. Vidare kommer jag att ge en historisk bakgrund av de båda 

perspektiven i stycket Teoretisk bakgrund. I den empiriska delen som består av min 

undersökande textanalys och min enkätstudie kommer jag först att gå igenom de två 

perspektiven och fortlöpande redovisa den analys som är ett resultat av en närläsning av en 

auktoritativ text inom varje perspektiv. Vidare kommer jag kort att föra en jämförande 

diskussion de två perspektiven emellan. Detta skall dock inte missförstås som en värderande 

jämförelse. Syftet med detta arbete är att lyfta upp de båda perspektiven utan att för den skull 

ta ställning varken för eller emot något av dem. Mina resonemang kring detta utvecklas nedan 

i metodstycket. Därefter redovisas min enkätstudie och de resultat som framkom av denna 
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studie och till slut diskuteras dessa resultat för att se i vilken grad de tillfrågade lärarnas 

tankegångar fördjupar förståelsen av det komplexa förhållandet mellan individ och kollektiv 

när det gäller inlärning.  
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3 TEORETISK BAKGRUND 
 
Då detta arbete söker att studera inlärningsteorier anser jag det av värde att allmänt 

kommentera begreppen inlärning och lärande och även försöka beskriva skolans värld och de 

traditioner som definierar den. Efter denna kommentar kommer jag att kort ta upp två 

forskningstexter, en rapport och en avhandling, som har värde för studien som helhet. Till sist 

kommer jag att sätta de två perspektiv jag skall undersöka i min textanalys i en kort historisk 

kontext. Det individfokuserade stycket blir dock något längre då jag ser en nödvändighet i att 

ge en tydlig bakgrund inte bara till lärstilsteorins bakgrund utan även vägen till dess 

nuvarande form som på flera områden är skild från kognitivismens grundtankar men ändå är 

uppkommen ur den. 

 

3.1 Allmänt om skolans värld, lärande och inlärning 
 
Som redan nämnts i inledningen finns det ett självklart samband mellan individ och kollektiv 

som gör att de i en mening är oskiljbara. När man tar del av forskning om lärande ser man 

dock att forskare som företräder ett perspektiv ändå tar ställning åt det ena eller andra hållet. 

Hur detta sker kommer att utvecklas utförligare nedan men att det föreligger en skillnad 

mellan de båda perspektiven jag undersöker är något företrädare inom respektive perspektiv 

uttrycker. I ett samhälle som alltmer individualiseras är fortfarande skolan en kollektiv arena 

där individen slipas mot andra människor i samspel (Dysthe, 2003, s. 5). Samtidigt skall 

individen ta ansvar för det egna lärandet i samma arena. I Lpo 94 kan man läsa att ”Skolans 

uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 1994 s. 23) och vidare står 

att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov…” (ibid. s. 24) och 

i hänseende till läraren att denne skall ”utgå från att eleven kan och vill ta ett personligt ansvar 

för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (ibid. s.33).  Den intressanta och ständigt 

pågående spänningen mellan det individuella och det kollektiva tycks vara ett högaktuellt 

ämne i dagens skola varför jag väljer att ta detta som min utgångspunkt.  

Forskare såsom Säljö, Dysthe och Boström, ser alla vikten av att tydliggöra begreppen 

lärande och inlärning. Boström lyfter dock fram att distinktionerna mellan dessa begrepp inte 

är tydliga. Hon menar, i linje med Dysthes tankar som nämnts i inledningen, att begreppet 

inlärning vanligen definieras utifrån vilket perspektiv man har (Boström, 2004, s. 30 ff.). 
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Dysthe sammanfattar, och utvecklar, sin enkla definition om spänningen mellan individ och 

kollektiv genom att påpeka att denna uppdelning gör klart att alla sidor måste tas i beaktning 

för att förstå lärande. De olika perspektiven är motstridiga samtidigt som de också kan sägas 

representera olika betoningar av olika synvinklar på lärande, menar Dysthe. Vad som blir den 

gemensamma slutsatsen de gör är att lärande sker ständigt och överallt. Säljö menar att det i 

”varje trivialt samtal, handling eller händelse” finns ”en möjlighet att individer och grupper 

tar med sig någonting som man kommer att använda i en framtida situation” (2000, s. 13.) Det 

är en pågående process som inte är begränsad till någon institution. Inlärningen är dock en 

aktivitet som mer kopplas till individen och den miljö som bl.a. skolan utgör. (Säljö, 1990, 

Dysthe, 2003 & Boström, 2004). Vilket fokus man sedan väljer att ha på denna sagda aktivitet 

beror som ovan nämnt helt på vilken inlärningstradition man tillhör. 

 Inom skolans värld har det enligt Säljö funnits en inlärningstradition där kommunikativa 

traditioner kopplade till interaktion är svåra att ändra. Han exemplifierar detta med att man 

inom skolans värld ställer frågor som man redan vet svaret på. Detta fenomen förekommer 

inte på så många andra platser i samhället. Säljö beskriver de arbetssätt som används i skolan 

som något som många gånger utförs som handlingar som inte nödvändigtvis är kopplad till en 

för eleven förstålig verklighet (2000, s. 230). Problemet är, enligt min mening, kanske att 

skolan har blivit en plats som i många avseenden skiljts från samhället och ”verkligheten”. 

Naturligtvis inte i egentlig mening men genom det sätt på vilket vi talar om det vi lär oss i 

skolan kontra det verkliga livet. Dessa formuleringar har jag själv tagit del av dels under min 

skolgång men även i hög grad under min lärarutbildning. Säljö tangerar just detta resonemang 

när han säger att detta sätt att tala och att dela upp är ett vanligt retoriskt trick i pedagogiska 

diskussioner. Men skolan är inte mer eller mindre verklig än det övriga samhället utan en del 

av den, menar Säljö (ibid. s 238).  Min tolkning av detta problem är att talesättet ”att plugga 

för provet istället för livet” är ett resultat av just denna språkliga konstruktion och brist på 

interaktion mellan lärare och elever. Säljö menar att de, ibland fossilerade sätten att interagera 

vi arbetar med i skolan, är ett resultat av en lång tradition som svårligen ändras utan konflikter 

eller motstånd (ibid. s. 137). Han menar också att skolan i många stycken är en sluten miljö 

som med tanke på sin stora roll i samhället borde vara mycket mer beforskad (ibid. s 238). 

Alltså befinner vi oss, enligt min tolkning, som pedagoger i en miljö som ger tydliga ramar 

för sätt på vilka man skall interagera med eleverna (kollektiv) och samtidigt uppmanar oss att 

hitta vägar att nå var enskild elev (individ) enligt skolverkets krav på individualisering i 

skolan. Detta kan enligt min uppfattning tyckas vara en uppgift som till sin motsägelsefulla 

karaktär är mycket svår att utföra. 
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Så återigen, spänningen mellan individ och kollektiv är komplex. Säljö skriver att 

mänskligt lärande kan ”beskrivas på många olika nivåer och i många olika vetenskapliga 

språk som står i komplicerade beroendeförhållanden till varandra”. Man kan till exempel 

undersöka hur hjärnan och alla dess funktioner fungerar. Man kan som psykologer undersöka 

hur individer processar information och hur minnet fungerar (2000, s. 18). Som sociologer 

kan man använda samhället som forskningsobjekt och hur det lär sig som kollektiv (Gilje och 

Grimen, 2007 s. 38) Som lärare kan vi utgå ifrån att skolan är det mest väsentliga forumet för 

inlärning och kan därför studera hur enskilda individer tillägnar sig kunskap och vilka som 

lyckas med detta eller inte osv. Säljö lyfter i detta sammanhang upp vikten av samspel mellan 

de båda. Samspelet mellan dessa två är i fokus men frågan som Säljö ställer sig är vad man 

kan uträtta i en kultur å ena sidan och vad enskilda individer råder över å andra sidan. Hur 

överförs kollektiva kunskaper till individen och vilka delar av den kollektiva kunskapen kan 

den enskilde göra bruk av? (2000, s. 18). Svaren på dessa frågor ges inte här men det kan 

dock fastslås att det finns oerhört många sätt att se på inlärning och detta kopplat till just det 

komplexa förhållandet mellan individ och kollektiv som existerar. 

 

3.1.1 Kollektivism och individualism 
 
Gilje och Grimen har i sin bok Samhällsvetenskapernas förutsättningar en filosofisk ansats 

när de tittar på samhällsvetenskapen som vetenskap och de faktorer som förutsätter att denna 

typ av forskning skall kunna komma till stånd. En samhällsvetare vill undersöka samhället 

och gör ofta så genom att arbeta med så kallade strukturbegrepp som exempelvis stat, kultur, 

samhälle, klass, institution osv. Genom dessa formulerar nämligen samhällsvetarna sina 

explananda vilket betyder beskrivningar av det man vill undersöka. Författarnas1 filosofiska 

ansats till förhållandet mellan individ och kollektiv genom sin presentation av metodologisk 

individualism och kollektivism i kapitel 8 blir därför av intresse för mig. Utgångspunkten är 

inte desamma som jag har i detta arbete men jag anser ändå att det på ett bra sätt belyser just 

komplexiteten i förhållandet mellan individ och kollektiv, inte bara kopplat till skolans värld 

utan även till samhället i stort. Skolan är ju som nämnt en del av samhället, något som kan 

komma lite i skymundan beroende på hur vi talar om den.  

                                                 
1 Båda författare är ansvariga för boken men de har skrivit olika kapitel. Grimen har skrivit det kapitel som jag 
fortlöpande hänvisar till (kapitel 8) varför jag bara skriver hans namn i referensen i fortsättningen. 
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Metodologisk kollektivism2 innebär att samhällsvetenskapen ur en metodologisk 

synpunkt skall syssla med kollektiva enheter eller – samhället kan förklaras genom 

kollektivet. Här menar man att individer tänker och handlar som de gör därför att de är del av 

ett kollektiv. Man drar slutsatser från egenskaper hos sociala fenomen till egenskaper hos 

enskilda individer och deras handlingar.  

Metodologisk individualism3 innebär att man istället anser att individen har 

metodologisk förtur inom samhällsvetenskapen eller – samhället kan förklaras utifrån 

individen. Här menar man att individernas tänkesätt formar organisationen och man drar alltså 

slutsatser från egenskaper hos individer och deras handlingar till egenskaper hos sociala 

fenomen. 

Grimen åskådliggör de båda filosofierna med ett talande exempel. Universitet är ett 

socialt fenomen och det är också en byråkratisk organisation. En samhällsvetare vill 

undersöka varför. Detta är forskarens explanandum, det han eller hon vill undersöka eller 

förklara. Det finns dock en rad faktorer som han eller hon behöver ta ställning till för att 

kunna utföra denna studie och komma till en förklaring, eller explanans. I detta fall består det 

i om forskaren skall beskriva det utifrån enskilda individer eller sociala fenomen. De 

premisser som styr vilken förklaring man kan ge är alltså varje samhällsvetares problem. 

Vilken filosofi man tillhör avgör detta. Vi skall nu se hur det konkreta utfallet blir sett från 

respektive traditions synvinkel. Individualisten förklarar på vilket sätt universiteten är 

byråkratiska institutioner genom att hänvisa till hur enskilda individer som arbetar där tänker 

och handlar. Kollektivisten däremot förklarar varför de individer som arbetar och tänker där 

gör som de gör genom att hänvisa till kännetecknande drag inom universitetsvärlden som får 

dem att tänka och handla på detta sätt (2007, s. 214 ff.). 

 En viktig skillnad mellan de två filosofierna är också synen på individer, menar Grimen. 

Vad är en individ? frågar de sig, och svaren blir olika. Individualisten menar att individen är 

den givna utgångspunkten som vi förklarar sociala fenomen utifrån. Man talar om en social 

atomism vilket innebär att individen är samhällets minsta beståndsdel liksom atomen är för 

                                                 
2 Émile Durkheim, en tongivande person inom denna filosofi, var en fransk sociolog, pedagog och filosof och 
den sociologiska strukturalismens fader. Hans arbeten inom samhällsforskning kom att påverka den forskning 
som kallas sociologi (2007, s. 36).  
 
3 Den engelska idéhistorikern och filosofen J W Watkin är en framstående person inom denna filosofi som 
skapat formuleringar som är av vikt i debatten gällande dessa två filosofier än idag (2007, s. 216). 
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naturen4. En kollektivist tänker på precis motsatt sätt. Individer är produkter och de skapas av 

de sociala system de är del av såsom skola, arbete, familj osv. (2007, s. 226).  

 Avslutningsvis menar Grimen att en debatt mellan dessa två filosofier har pågått och 

säkerligen kommer att pågå länge, då goda argument finns på båda sidor. Han menar också att 

samhällsforskare är pragmatiker5 som lutar än åt det ena än det andra hållet, beroende på vad 

de undersöker. Försök har gjorts att överbrygga motsättningarna mellan individualism och 

kollektivism men dessa försök är ofta komplicerade och oklara och ägnas heller inget 

utrymme i boken utom genom de referenser som fortlöpande ges, förklarar Grimen (2007, s. 

232).  

 

3.2 Om att lyckas inom ett område 
 
Jag vill här ta upp två forskningstexter som på olika sätt berör min studie. Det första är en 

rapport skriven av Mona Mourshed och Michael Barber som handlar om vad det är som gör 

att vissa länder lyckas så väl med sina skolor (2007). Det andra är en avhandling skriven av 

Ola Halldén som berör själva forskningsprocessen och dess natur och vad som är en god och 

lyckad studie (1982). Eftersom dessa texter på skilda sätt har betydelse för min studie ser jag 

det angeläget att beröra dem här. 

 

3.2.1 Vad bestämmer en lyckad skola? 
 

I stycke 3.1 ovan har jag tagit upp lite om skolans värld och de traditioner som definierar den, 

och därför ser jag att det är av vikt att kort diskutera vad en lyckad skola är. Jag vill här kort 

föra en diskussion kring den forskning som Mona Mourshed och Michael Barber presenterar i 

sin rapport How the world’s best-performing school systems come out on top (2007). 

 Många reformer har gjorts under årens lopp för att förbättra skolan. Det är dessa 

reformer som Barber-Mourshed har granskat för att se vilken verkan de fått. Den bild som 

framkommer är på många sätt dyster. Praktiskt taget alla reformer under de senaste fyrtio åren 

har lett till sjunkande kvalitet i skolan. Framgångsrika skolsystem är de som inriktar sig på 
                                                 
4 En personlig reflektion i detta sammanhang är att man nog beskriver det på detta sätt för enkelhetens skull. 
Länge har man vetat att atomen på inget sätt är den minsta beståndsdelen i naturen. Atomen innehåller 
beståndsdelar i sig och är oerhört komplex. Detta kommer dock inte att tas upp vidare här. 
5 En pragmatiker är en person som är inriktad mot praktiska tillämpningar och är mån om att omsätta idéer i 
verkigheten. Ett påståendes mening, en idé, metod, teori eller hypotes verifieras enligt pragmatismen i dess 
konkreta konsekvenser, dess tillämpbarhet, funktion och användbarhet. (Wikipedia, 080521). 
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ämneskunskaper och intelligenta lärare, inte på att sätta "eleven i centrum". Barber-Mourshed 

har genomfört en benchmarkingstudie, som innebär att man jämför det egna företaget med 

konkurrenter eller andra branscher med hjälp av olika jämförelsemått, och de har använt 

PISA-rapporterna som grund. De har undersökt de länder som fått bäst resultat och de som 

förbättrat sig mest för att identifiera vilka faktorer som är de viktigaste för att ett land ska få 

ett framgångsrikt skolsystem. Den första iakttagelsen är att det inte finns ett direkt samband 

mellan investering i utbildning och ett gott resultat. Länder som Sydkorea och Finland ligger 

långt framme resultatmässigt men är inte de som investerar mest. Däremot koncentrerar de sig 

på ämnesinlärning. Rapporten visar tydligt att lärares intelligens och utbildning är 

nyckelfaktorer. Men vad gör de framgångsrika länderna som gör dem så framgångsrika? 

Finland är ett exempel på ett land som i hög grad lyckats och som fyller alla de kriterier som 

Barber-Mourshed lokaliserat nedan som karakteriserar länder som lyckas. 

 

1. De lyckas få de 5-10 procent duktigaste gymnasisterna att söka till lärarutbildningen. 

2. För att dra till sig de här gymnasisterna, får lärare lika bra lön som andra jämförbara 

akademiker. 

3. Länderna ser till att lärarkandidaterna får tillgång till de allra bästa universitetslärarna. 

4. De garanterar lärarkandidaterna en tjänst efter avslutad utbildning. 

5. De följer de nyblivna lärarna under de första åren efter examen för att se till att de lyckas 

med sin undervisning.  

 

En annan aspekt i rapporten är nästan skrämmande. Ett enkelt vokabulärtest avsett för lärarna 

kan förutsäga vilka elever som kommer att göra framsteg. Elever som får en lärare med stort 

ordförråd och en personlig gedigen kunskap lyckas betydligt bättre än de som har en 

medelmåttig lärare. Enligt en studie man tar upp i rapporten gjorde elever med duktiga lärare 

tre gånger snabbare framsteg än andra, och för varje år med en duktig lärare utvecklades 

elevgruppen ännu mer. Om elever i lågstadiet flera år i rad får lågpresterande lärare, kan 

skadan vara omöjlig reparera, påpekar författarna. 

 Med andra ord är slutsatsen av rapporten att det behövs en helomvändning i hela vårt 

utbildningssystem, och bland alla viktiga reformer är enligt Barber-Mourshed 

lärarutbildningen den allra mest brådskande. 

 Detta är något som i hög grad torde påverka och skaka den bild vi har av dagens skola 

och vad som bestämmer om vi lyckas att lyfta resultaten i den svenska skolan eller inte. Kvar 
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står ändå faktum att den skola vi har idag är också den skola där vi möter de utmaningar som 

utgör vårt arbete som lärare. Vad framtiden har att bringa på detta område återstår att se. 

 

3.2.2 Vad bestämmer en lyckad studie? 
 
I inledningen av detta arbete nämner jag hur jag var begränsad i min uppfattning om 

förhållandet mellan individ och kollektiv, och att det i mitt fall ledde till att jag antog en 

antingen-eller hållning till saken. Senare fick jag dock större förståelse för den komplexitet 

som detta ämne för med sig och jag beslutade mig för att göra en jämförande studie av två 

teorier om mänskligt lärande med två olika utgångspunkter. Då detta är den uppgift jag nu har 

framför mig anser jag att det är av värde att kort titta på vad som gör en studie, eller 

forskning, lyckad. 

 Ola Halldén skriver i sin avhandling om något som tangerar den komplexitet 

som råder när vi närmar oss lärande, nämligen det komplexa med forskningens natur. Hans 

avhandling har titeln Elevernas tolkning av skoluppgiften. En beskrivning av elevers 

förhållningssätt till lärares frågor (1982). Studien är en analys av hur individer lär sig i 

situationer av gruppkaraktär och vilka krav som sannolikt måste uppfyllas för att inlärning 

skall komma till stånd (ibid. s. 2). Halldén menar att inlärning är ett personligt företag som 

ändå sker i ett socialt sammanhang. Det han söker undersöka är just dessa sammanhang.  

På denna tid i Sverige var det mycket fokus på elevaktivitet inom skolans värld och 

Halldén undersöker hur de avsedda syftena med elevaktivitet möts i klassrummet. 

Elevaktivitet är ett centralt begrepp i hans avhandling och beskrivs som ett förhållningssätt 

mellan eleven och det han eller hon försöker lära sig (ibid.). Halldén har ett subjektivistiskt 

arbetssätt och genom denna ansats menar han att det är möjligt att påvisa hur reformer och 

försök i skolan ibland bara reduceras till nya sätt att anpassa sig till av skolverket givna krav 

(ibid. s 3). Han skriver att det är en ansats man måste ha för att undersöka hur givna mål i 

skolan uppfylls eller inte uppfylls då beroende på hur individen uppfattar och utför uppgifter 

visar det hur lyckade uppgifterna var. Då han är väl medveten om de otaliga faktorer man 

måste ta hänsyn till vad gäller hur elever lär sig i en specifik undervisnings situation väljer 

han att intressera sig för den kognitiva aspekten av inlärningssituationen. Det intressanta, som 

Halldén också nämner, är att det han från början avsåg att studera blev något helt annat i 

verkligheten när han äntrade skolans värld och fick en inblick i hur eleverna resonerade kring 

de av lärarna givna uppgifterna.  
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Detta belyser på ett bra sätt den svårighet som är kopplad med att som forskare hitta det 

man sökte efter. Min uppsats söker att hitta skillnader och likheter de två perspektiven 

emellan, men under resans gång tror jag att jag kommer att hitta mycket mer än så. Halldén 

skriver att om han skulle planera en forskningsuppgift av liknande slag igen skulle syftet för 

arbetet se helt annorlunda ut (1982, s. 1). Och det är väl just detta som definierar en lyckad 

studie? Lärandet har aldrig en början eller ett slut utan processerna vi går igenom och det vi 

tar med oss på vägen och tillägnar oss av allt detta avgör om det har varit en lyckad studie. 

Som Halldén dock skriver är det ofrånkomligt att texten måste inledas någonstans och att 

läsaren ofta ställs inför det faktum att texten inleds abrupt (ibid.). Jag har valt att inleda min 

jämförande studie med en historisk översikt över de teoretiska perspektiv jag vill undersöka 

och således ”börja från början”. 

 

3.3 Kollektivfokuserat perspektiv på lärande i en historisk kontext 
 

Det vetenskapliga studiet av lärandet har dominerats av två traditioner, nämligen 

kognitivismen och behaviourismen och de tankar dessa traditioner bygger på har djupa rötter 

långt bak i historien (detta utvecklas mer i 3.4 nedan). Därför menar Säljö att detta i många 

stycken präglat oss och blivit en naturlig del av en mängd av de sammanhang i vilka man 

bland annat talar om människor och deras utveckling. Det sociokulturella perspektivet är 

avsett att vara ett alternativ till dessa dominerande tanketraditioner som varit så centrala både 

i forskning och i praktisk tillämpning (Säljö, 2000, s. 48).  

 

3.3.1 Vygotskys alternativa idéer 
 

Flera framstående frontfigurer som Mead och Bakhtin har historiskt sett bidragit till de idéer 

som detta perspektiv bygger på men som Säljö skriver så har traditionen en tydlig 

utgångspunkt i de ”suggestiva och mångtydiga idéer” presenterade av Lev S. Vygotsky (1896-

1934) (2000, s. 48). Han formulerade sina idéer om mänsklig utveckling i Sovjetunionen på 

1920- och 1930-talen. Detta var utan tvekan en besvärlig epok för forskare som ville försöka 

ta reda på mer om hur människan utvecklas och lär sig. Den världsbild som dominerade 

Vygotskys vardag var den materialistiska och marxistiska som då även påbjöds på ett 

våldsamt sätt av de i politiken styrande i landet. Detta innebar att tankar som opponerade sig 

mot denna världsbild måste framföras med största försiktighet och subtilitet. Detta märks 
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tydligt i Vygotskys texter, menar Säljö (2000, s. 49). Vygotsky levde dock inte länge. Han 

hann bara bli 38 år och man kan bara spekulera i hur det sett ut i den pedagogiska forskningen 

om han hade fått leva ett fullt liv såsom en av frontfigurerna inom kognitivismen Jean Piaget 

som föddes samma år som Vygotsky men överlevde honom med nästan ett halvt sekel (mer 

om Piaget i stycket 3.4.3 nedan). Det kan också nämnas att det i modern litteratur finns en 

tendens att betona skillnaderna mellan Vygotsky och Piaget som vore de varandras motsatser. 

Detta är något Säljö ställer sig fundersam till då han menar att ”det är… tveksamt om 

skillnaderna i alla avseenden är så stora” (ibid. s. 61). Dock är det klart att det finns skillnader 

mellan de två perspektiven, något som Säljö också tar upp. 

Men många fler har som ovan nämnts bidragit till de tankar som dominerar denna 

tradition. Dysthe skriver om det sociokulturella perspektivet att det från början var ”en 

förening av insikter från den amerikanska pragmatiska traditionen hos Dewey och Mead och 

den kulturhistoriska traditionen hos Vygotsky, Luria och Leontjev”. Dessa verkade enligt 

Dysthe inom ämnet psykologi men deras tankar har tagits upp och vidareutvecklats bl.a. av en 

rad pedagoger. Dysthe menar att det är viktigt att veta om denna relativt korta historia då de 

tankar, liknande de hon framför i sin bok, först på senare år har fått reellt genomslag och 

därför befinner sig i en utvecklingsfas präglad av ständig förändring (Dysthe, 2003, s. 31). 

Mot bakgrund av detta kan det dock sägas att en gemensam uppfattning inom detta perspektiv 

är att fokuset i första hand ligger på hur lärande uppkommer i samspelet mellan individen den 

miljö han eller hon oskiljbart är del av. Den inflytelserike utbildningsfilosofen John Dewey 

som med sina skrifter lagt grunden till mycket av de sociokulturella tankarna skrev följande 

om vikten av kommunikation. 
 

Det är inte bara så att socialt liv är det samma som kommunikation, utan all 

kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att 

kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och 

förändrad erfarenhet. Man får del av vad andra tänkt och känt, och påverkas, 

på ett eller annat sätt, av detta. Inte heller den man kommunicerar med förblir 

opåverkad (Dewey, 1997, s 39). 

 

3.3.2 Sociokulturell forskning i Sverige 
 

I Sverige var det en forskningsgrupp kallad INOM-gruppen på fyra personer (bestående av 

Ference Marton som ledde den, Roger Säljö, Lars Owe Dahlgren och Lennart Svensson) som 

på 60- och 70-talet arbetade ihop vid den pedagogiska institutionen på Göteborgs universitet 
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och först på allvar började utmana de traditionella tanketraditioner som så länge rått vad gäller 

inlärning. Denna samling forskare, som alla hade en grund i psykologin, kom att, genom sin 

bok Inlärning och omvärldsuppfattning som kom ut 1977, få stort genomslag på den 

dåvarande pedagogiska forskningsarenan. Utifrån Göteborgs universitet föddes alltså 

pedagogisk forskning och forskare inom den sociokulturella traditionen som sedan spreds 

över hela Sverige.  

I och med den nämnda boken Inlärning och omvärldsuppfattning lades nu grunden till 

den forskningsmetod som senare kom att benämnas fenomenografi6. En av författarna, Roger 

Säljö, kom att bli en av de mest tongivande av medlemmarna i forskargruppen och kom 

sedermera att introducera och utveckla det sociokulturella perspektivet i Sverige. 

 

3.4 Individfokuserat perspektiv på lärande i en historisk kontext 
 
Som nämnt ovan är det två traditioner som dominerat synen på mänskligt lärande genom 

historien, nämligen behaviourismen och kognitivismen. Olga Dysthe, Roger Säljö och Lena 

Boström är alla tre pedagogiska forskare som forskar inom fältet inlärningsteorier. När de ger 

en teoretisk översikt över de inlärningsteorier som funnits tar de huvudsakligen upp tre 

perspektiv på lärande, nämligen det behavioristiska perspektivet, det kognitivistiska 

perspektivet och det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2003, Säljö, 2000 och Boström, 

2004). Dock gör de tre författarna en tydlig fokusering på de två sistnämnda när de gör en mer 

djupgående jämförande analys. Dysthe verkar vara den enda som tydligt motiverar denna 

avgränsning då hon skriver följande: ”Förhållandet mellan de tre huvudperspektiv som vi 

började med diskuteras fortfarande, men en av de mest betydelsefulla debatterna i dagens 

pedagogiska ämnesfora pågår mellan kognitiva och sociokulturella perspektiv på lärande, 

tänkande och verksamhet” (2003, s. 40). Då detta är fallet kommer jag i detta arbete att 

fokusera på de två sistnämnda perspektiven och bara göra en kort sammanfattning av det 

behaviouristiska perspektivet då vissa intressanta kopplingar mellan detta perspektiv och 

lärstilteorier ändå finns.  

                                                 
6 Fenomenografin är en kvalitativ forskningsmetod och det som är specifikt för fenomenografin är att den riktar 
in sig på att beskriva uppfattningar om fenomen, främst inom pedagogiken. Poängen är att försöka se människors 
olika förståelse för saker och ting. Fokus ligger på att kartlägga just variationen. Man utgår då från att det finns 
ett visst antal begränsade uppfattningar, man brukar tala om att det finns ett visst utfallsrum. Forskarintresset 
ligger i att se hur många uppfattningarna är, och hur de ser ut – inte försöka besvara på frågan ”varför” det ser ut 
som det gör. Fenomenografiska studier grundar sig på empiri i form av intervjuer som sedan analyseras genom 
kategorisering. En fenomenografisk analys går ut på att finna likheter och skillnader i uppfattningar (Wikipedia, 
besökt 080521). 
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3.4.1 Behaviourismen 
 
Behaviourismen kan enligt Säljö beskrivas som rationalismens (kognitivismen) motsats som 

filosofisk tradition. Det är en syn på lärande som motsvarar en empirisk eller 

erfarenhetsmässig tradition. ”Inlärning definieras i termer av en förändring av det yttre och 

observerbara beteendet” skriver Säljö (2000, s. 50). Här står det yttre beteendet i fokus och 

lärandet grundas i de fysiska erfarenheter en individ gör. Mindre eller inget intresse ägnas åt 

reflektioner och tankar osv. då de antingen inte anses existera eller är det något som 

vetenskapen omöjligen kan säga något om.  

En viktig person som varit tongivande inom detta perspektiv är den ryske psykologen 

och filosofen Ivan Pavlov (1849-1936). Traditionen fick dock starkare ställning när den fördes 

över till USA och utvecklades av psykologen John B. Watson. Ursprunget till denna tradition 

var att Pavlov hade utfört några, enligt Säljö, ganska enkla experiment med hundar som 

visade på olika faktorer som styrde sambandet mellan stimuli och respons. Naturliga 

reaktioner, som till exempel att hundar när de fick mat i munnen (stimuli) producerade saliv 

(respons), kunde ibland utlösas av något annat än det som egentligen skulle utlösa denna 

reflex (att de hörde stegen från den person som brukade ge dem mat eller liknande). Idag är 

det nästan svårt att förstå den revolution denna upptäckt orsakade, menar Säljö, men på den 

tiden sågs som en nyckel till mänskigt lärande. Dock upptäckte man efterhand att denna 

”nyckel” var väldigt begränsat då det bara fungerade på beteenden av reflexkaraktär.  

En ytterligare revolution inom denna tradition genomfördes av B. F. Skinner (1904-

1990). Han visade genom sina empiriska försök, i huvudsak utförda på djur, att betingning var 

kopplat till fler situationer än bara de där beteendet var kopplat till reflexer. Hans observation 

var att individer hade en benägenhet att upprepa beteenden när de upplevde någon form av 

positivt resultat (belöning) eller undvek något obehagligt resultat (också en slags belöning). 

Beteenden som inte förstärktes ansågs minska i förekomst och kunde senare försvinna helt. 

Skinners förstärkningsprincip fick oerhört stort genomslag i skolan och påverkade synen på 

undervisning väsentligt. Man konstruerade till exempel läroböcker där eleverna fick 

omedelbar respons. Man läste ett stycke (stimuli) och svarade sedan på en fråga på stycket 

(respons) och genast fick eleven förstärkning om svaret var rätt eller utebliven sådan om 

svaret var fel. Kunskap är i detta perspektiv något som finns utanför individen, något som är 

kvantitativ och diskret, enligt Säljö (ibid. s. 52). Vidare menar han att det finns uppenbara 

begränsningar i att applicera förstärkningsprincipen på människor. En av orsakerna är att 
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människan har många egenskaper (framför allt språket) som inte kan förklaras med hjälp av 

förstärkning eller ses endast som beteenden (ibid. s. 53).  

 

3.4.2 Kognitivismen 
 
Den kognitivistiska revolutionen kom sedan under 1900-talets mitt. Länge hade den 

behaviouristiska rörelsen haft inverkan på den pedagogiska världen och nu kom det som Säljö 

beskriver som behaviorismens motsats som empirisk tradition, nämligen det rationella 

perspektivet med det generella samlingsnamnet kognitivism. Detta var, enligt Säljö en modern 

variant av den klassiska filosofiska tanken om kunskap som kallades rationalism. 

Rationalismen förknippades främst med René Descartes som verkade under 1600-talet. Dock 

har rationalismens tankar sin grund i antikens Grekland och är i en mening en utveckling av 

de tankar som man utvecklade då som talar om att det finns en uppdelning – dualism – mellan 

tanke och handling, det fysiska och immateriella, mellan kropp och själ (2000, s. 49). Denna 

uppdelning innebar rent konkret att man ansåg att man kunde studera det mänskliga tänkandet 

och de processer som är kopplade till detta som ett självstående observerbart ting som inte 

nödvändigtvis påverkades av yttre faktorer. Man börjar fokusera på individens inre förmåga 

att ta emot kunskap, hans eller hennes ratio som betyder intellekt, därav namnet rationalism 

(ibid. s. 55). De många skolor som nu växte fram bestod delvis av motstridiga budskap och 

deras inflytande blev mycket varierande, enligt Säljö. Man var inom detta perspektiv fast 

intresserad av det mänskliga intellektet och man bortsåg mer eller mindre helt från de sociala 

och kulturella faktorerna. Detta, menar Säljö, gör kognitivismen till ett perspektiv som var 

och förblir en i huvudsak teoretisk position som aldrig egentligen utvecklade någon 

övertygande föreställning om utveckling och lärande och att kognitivismens inflytande 

sammanfattningsvis inte blev nämnvärt omfattande (ibid. s. 55 ff.).  

 

3.4.3 Konstruktivismen 
 

En av huvudpersonerna inom denna tradition är den schweiziska biologen Jean Piaget, 

företrädaren för det element inom kognitivismen som i jämförelse med kognitivismen har fått 

stor genomslagskraft vad gäller synen på lärande. Hans idéer, som inte är helt skilda från de 

idéer som återfinns inom det behaviouristiska perspektivet, handlar om att barn själva behöver 

söka sig till, konstruera och upptäcka kunskap. Dessa tankar lade grunden för det som kom att 
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kallas konstruktivism och fick oerhört stort gehör i skolvärlden. Enligt Säljö var det inte detta 

Piaget sökte utan han såg sig själv främst som en genetisk epistemolog7 som främst ville 

undersöka hur kunskap bildas och ansåg att den lättaste vägen att nå dit var att undersöka hur 

barn tänkte kring sitt eget lärande och få en inblick i deras idévärld genom att tala med dem 

snarare än att analysera barns reslutat på diverse intelligenstest. Faktum är att han ogärna 

uttalade sig i pedagogiska frågor som till exempel hur undervisning skulle bedrivas (Säljö, 

2000, s. 57 ff.). Dock förblir han en av de starkaste tongivarna inom denna tradition. 

Ytterligare en idé inom detta perspektiv är att intresset skall riktas ”mot att beskriva och 

förstå vad som beskrivs som människans kognitiva utrustning och hennes mentala processer 

(Säljö, 2000, s. 55). Vidare skall individen själv skall ta ansvar för sitt eget lärande. Genom att 

individen utvecklar det som kallas metakompetens8, som närmast skulle kunna förklaras som 

en självvärdering eller individens förmåga att reflektera över det egna lärandet, skall detta 

göras (Dysthe, 2003, Boström 2004).  

 

3.4.4 Multipla intelligenser och lärstilar 
 

Inom tankegångar som involverar metakompetens ryms även flera teoretiska resonemang som 

vuxit fram kring inlärning och lärstilar bl.a. Gardners multipla intelligenser, vidare benämnt 

MI. Gardner, som i grunden är psykolog, menar att den traditionella synen på intelligens i 

skolvärlden har varit alldeles för snäv och strikt. Enligt Gardner är intelligens att lösa problem 

eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera sammanhang. Ingen av 

modellerna som har utarbetats utifrån Gardners tankegångar har dock ensam sökt eller kunnat 

förklara alla faserna i inlärningsprocessen utan istället fokuserar modellerna på någon eller ett 

par faser (Boström, 2004). Gardner själv menar att det är nödvändigt att didaktiskt forska 

kring och utvärdera hans teori för att den skall kunna appliceras rent konkret i undervisningen 

i skolan (Gardner, 2000). En av Gardners uttolkare av MI teorin, Armstrong, sammanfattar 

teorin som en utbildningsfilosofi - en inställning till studier och kanske till och med en 

undervisningens metamodell snarare än ett bestämt program med metoder och 

tillvägagångssätt (Boström, 2004, s. 47).  

En inriktning som löper som ett parallellspår till denna teori är den om lärstilar (ibid.). 

Boström menar att det finns likheter mellan MI och lärstilteorier såsom den individuella 

                                                 
7 En person som studerar teoretiska frågor om kunskapers ursprung och utveckling (2000, s. 57). 
8 Det grekiska ordet meta betyder bakom eller vid sidan av och handlar om förmågan att ställa sig vid sidan av 
något och titta på detta något utifrån (Gilje och Grimen, 2007, s. 13). 
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aspekten och synsättet att ha elevens styrka som utgångspunkt. Men det också finns stora 

skillnader. Följande är en översikt över dessa skillnader. 

  
Den stora skillnaden är utgångspunkten för lärandet, dvs. vad forskningen 

fokuseras på samt de skiftande vetenskapliga forskningstraditionerna. 

Lärstilar fokuserar på hur individer lär in och processar svårt och nytt 

material, dvs. det första steget i inlärningsprocessen. Forskningsbakgrunden 

är framförallt didaktiskt experimentell (Dunn & Dunn, 2003) och man utgår 

främst från den didaktiska hur-frågan. Det finns dessutom instrument för att 

kartlägga den individuella lärstilen… Teorin om intelligenserna utgår från en 

psykologisk och tvärvetenskaplig forskningstradition (Gardner, 1994), 

handlar om begåvningsprofiler och har ett starkt samband med det innehåll 

som skall läras in. Tillämpningen av MI-teorin kan i mina ögon bäst ske när 

eleverna bearbetar eller skall redovisa ett ämne eller material. Gardner 

påpekar själv att de flesta intelligenserna inte går att mäta med 

standardiserade skriftliga eller muntliga tester. 

 (2004, s. 47ff.) 

 

I sin avhandling ger Boström en översikt över de många lärstilsmodeller som finns som anses 

mer solida än andra, närmare bestämt elva, men hon presenterar också starka argument för en 

av dem, nämligen The Dunn & Dunn Learning Style Model, som hon själv företräder (2004, 

s.50 ff.). Denna modell tar som ovan nämnt sin utgångspunkt i att hjälpa elever att undersöka 

på vilket sätt de bäst koncentrerar sig, närmar sig och tar till sig ny och/eller komplicerad 

information, alltså det initiala steget i inlärningsprocessen. Genom att studera de 

komplicerade förhållandena som är kopplande till lärprocessen, närmare bestämt de många 

olika faktorerna som omger den lärande individen och hur de påverkar honom eller henne, tar 

denna modell form. Tanken är sedan att eleven med hjälp av sin lärare skall kunna ta ansvar 

för att få en förståelse för de olika lärstilar som finns och lokalisera sina starkaste. Enligt figur 

1 nedan ges en överblick över de 21 faktorer som studeras i denna lärstilsteori. Dessa faktorer 

utvecklas mer i stycke 5.2 nedan. 
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Figur 1 (Dunn, 2001, s. 16). 
 

3.4.5 De olika sinnena 
 
Lärstilsteorin utgår i första hand ifrån de olika fysiska faktorerna som kanske främst påverkar 

vid inlärning, nämligen sinnena. Lena Boström skriver att ”våra sinnen är fönster mot världen 

och våra direkta lärandekanaler” (2004, s. 19). De fyra olika sinnen som beaktas i The Dunn 

and Dunn Learning Style Model är det visuella, det auditiva, det taktila och det kinestetiska. 

Det visuella – att lära sig genom att se. För dessa elever passar det att skriva, titta på 

tankekartor och diagram och se på TV eller bilder. Det visuella – att lära sig genom att lyssna. 

För dessa elever passar det att lyssna på föreläsningar och genomgångar, inspelade band och 

delta i diskussioner. Det taktila – ”hands on learning”. För dessa elever passar det hålla på 

med spel, pussel, dataprogram och kort. Det kinestetiska - att lära sig genom att uppleva, röra 

sig och känna. För dessa elever passar det att utföra experiment, rollspel, dramatiseringar 

tipsslingor och fältstudier (ibid.). Boström menar, i enlighet med makarna Dunn, att den bästa 

inkörsporten till att jobba med lärstilar är att först och främst jobba med sinnena. 
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4 METOD 
 
Utifrån uppsatsens syfte att belysa det komplexa förhållandet mellan individ och kollektiv 

som föreligger när man söker förstå begreppet inlärning valde jag textanalys som 

metodingång. Vidare kombinerade jag denna metodingång med en enkätundersökning (se 

bilaga 1) som gick ut till trettiofem lärare på grundskolan, högstadiet och gymnasiet.  

När man närmar sig området forskning blir det snabbt klart att det är ett enormt fält som 

omfattar mängder av aspekter. Det är en arbetsform som kräver ett visst förhållningssätt och 

att man följer en rad kriterier samt håller sig inom vissa ramar. Dessa förhållningssätt, 

kriterier och ramar, tydliggjordes under Guy Karnung föreläsningen Forskningsprocessen II 

(2008b). Han menar att det under forskningsprocessen är viktigt att i varje led marknadsföra 

och åskådliggöra hur man resonerat sig till de till synes oändligt många val man under resans 

gång gjort, och därför ämnar jag att i uppsatsen fortlöpande försöka åskådliggöra tankearbetet 

som ligger till grund för de val jag gjort under tillkomsten av denna uppsats. 

 

4.1 Kvalitativa och kvantitativa metodingångar 
 
En undersökning kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär. På sin 

föreläsning om enkäter gjorde Karnung en distinktion mellan de båda metoderna när han 

beskrev det som att ett kvalitativt arbetssätt ger studien ett djup medan ett kvantitativt 

arbetssätt ger studien en bredd. Dock är det svårt att inom ramen för en c-uppsats både göra 

en djuplodande och en brett täckande studie, enligt Karnung (2008a). Kvale lyfter fram 

Webster som ger en definition av de båda arbetssätten då han menar att kvalitativa 

forskningsanalyser är som en kemisk analys som har som syfte att identifiera beståndsdelarna 

av ett visst ämne medan en kvantitativ forskningsanalys är som en kemisk analys då man 

bestämmer mängden av de olika beståndsdelarna i ett ämne (Kvale, 1997). Då kvantitativa 

studier mer har med siffror att göra anses detta arbetssätt ibland mer tillförlitligt, enligt Trost. 

Han menar att det kvalitativa arbetssättet istället fokuserar mer på individen och hans eller 

hennes uppfattning om saker och ting (1994). Förenklat kan man kanske säga att frågor av 

typen hur ofta? hur många? hur vanligt? osv. kan kopplas till ett kvalitativt arbetssätt medan 

undersökningar av hur individen reagerar eller resonerar kring varför han eller hon gör som de 

gör kan kopplas till ett kvalitativt arbetssätt.  
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Att jobba med enkät är något jag önskat då jag uppskattat det kvantitativa arbetssättet. 

Som upprepade gånger antytts av föreläsare, bland annat Guy Karnung, under den sista 

terminen på min lärarutbildning har det av tradition varit en tendens till att lärarstudenter9 

föredrar att arbeta på ett kvalitativt sätt (2008a). Då jag tagit del av en rad sådana uppsatser 

var det därför intressant och önskvärt för mig att istället arbeta med denna metod. När jag 

sedan under PDI C kursens gång har fått pröva om denna metod betjänar mitt syfte och sett att 

det har varit fruktbart har jag alltså kommit att jobba med enkät. 

 

4.2 Textanalysen – urval och tillvägagångssätt 
 
Textanalys syftar ju till att utforska djup och underliggande budskap i texter som ibland till en 

början kan tyckas svårtillgängliga för oss. Den textanalys gemene elev i den svenska skolan 

någon gång kommit i kontakt med är, enligt Per Ledin och Lennart Hellspong, analys av 

skönlitterära texter. Man söker bland annat motivet i texterna och vilken ton författaren har 

försökt slå an med sin text. Ledin och Hellspong menar att samma eftertanke som används vid 

läsandet av konstnärliga texter även kan appliceras på ”vanliga” texter. De fortsätter att 

definiera det som kallas brukstexter och nämner allt ifrån broschyrer till rapporter osv. och 

menar att det finns fler skäl till att analysera även texter av denna typ. Ett sådant skäl är t.ex. 

det humanistiska skälet som har att göra med att människan lever i och genom språket (1997, 

s. 11).  

Liksom Ledin och Hellspong anser jag att det alltid finns fler djup i de budskap, eller 

texter, vi dagligen möter. Det enkla faktum att det är vi - mångfacetterade människor – som är 

upphovet till texterna är en stor anledning till detta. Att hitta djup i texter även av 

bruktextskaraktär är vad detta arbete skall handla om. Valet av metodingången textanalys ger 

visserligen arbetet en huvudsaklig teoretisk prägel, men därigenom blir det också ett djup i 

arbetet vilket är i linje med det syfte jag i inledningen presenterar vad gäller det komplexa 

samband som råder mellan individ och kollektiv. Det ger dock inte en bredd av området då 

endast begränsat textmaterial inom varje perspektiv kan undersökas i ett arbete av denna 

storlek, vilket också kort kommer att utvecklas nedan. Det blir däremot en möjlighet att 

djupdyka mer i begreppsvärlden och hitta samband, likheter eller olikheter mellan de två 

perspektiven. Då jag i titeln använder begreppet jämförande analys är det alltså detta jag 

åsyftar och inte på något sätt att jämföra för att se om det ena är bättre än det andra. Då syftet 

                                                 
9 Jag menar inte att detta fenomen endast gäller lärarstudenter. Det kan naturligtvis vara så på många andra 
utbildningar men detta har jag inte tillräcklig kännedom om. 
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för arbetet är att kontrastera två perspektiv inom inlärningsteori verkar alltså textanalys som 

en givande metod för att utföra arbetet.  

 

4.2.1. Olika textanalytiska strategier 
 
Textanalys är dock en bred metodgenre med många olika strategier och när jag botaniserat i 

diverse litteratur så som Vägar genom texten, Textens mening och makt och Textanalys så har 

jag förstått att en ren grammatisk textanalys inte skulle betjäna syftet med mitt arbete (Ledin 

och Hellspong, 1997, Bergström och Boréus, 2005 och Säfström och Östman, 1999). Dock 

hittade jag en strategi som bland annat presenteras i den nämnda boken Textanalys skriven av 

Carl Anders Säfström och Leif Östman, som jag fann vara mer fördelaktig när det gällde att 

svara på mitt syfte, nämligen syftesrelaterad textanalys. Mer konkret kan sägas att en analys 

kan kallas syftesrelaterad när den ”inte har några universalistiska anspråk” och när den ”syftar 

till att utgöra ett, av många möjliga, bidrag till ett kritiskt samtal om hur vi skall förhålla oss 

till oss själva, naturen och andra” (1999, s. 24).  Då mitt syfte bland annat är att belysa det 

komplexa förhållandet mellan individ och kollektiv när det gäller att förhålla sig till inlärning, 

utan att för del skull ta någon särskild sida, tror jag att denna textanalytiska strategi är lämplig 

för att svara på mitt syfte. 

 

4.2.2. Textanalysens avgränsning 

  
För att den syftesrelaterade textanalysen skall kunna utföras behöver en rad faktorer räknas in 

och i följande stycke skall jag redogöra för några av dessa. Det är först nödvändigt att välja en 

text inom respektive perspektiv. Jag har valt att begränsa mig till en huvudtext för vardera 

perspektiv då ett arbete av denna storlek bäst utförs med en tydlig avgränsning. Jag inser att 

detta innebär en begränsad bild av perspektiven då endast en författares resonemang 

presenteras. Dock refererar de båda författarna fortlöpande till annan forskning och detta, 

tillsammans med författarnas egen forskning, hoppas jag skall ge en tillfredsställande 

presentation av de båda perspektiven. Jag kommer vid vissa tillfällen även hänvisa till andra 

forskare än dessa två under min textanalys och på detta sätt hoppas jag att kravet på att föra 

ett kritiskt samtal utan några särskilda anspråk fylls. För att veta vilka texter jag skulle välja 

gjorde jag därmed ett så kallat subjektivt urvalsförfarande vilket betyder att texterna jag väljer 

att analysera väljs ut för att de enligt Hellevik anses vara karakteristiska och 

auktoritativa företrädare i sin genre (Hellevik, 1984, s. 78). De textval jag sedan gjorde, 
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gjorde jag således baserat på samtal med min handledare och utifrån mina tidigare studier av 

de två nämnda perspektiven som gjorts tidigare under kursen PDI C. 

 

4.2.3 Textanalysens tillvägagångssätt & en studie av två textanalyser  
 

En textanalys är tidskrävande då en noggrann närläsning av stoffet behövs för att kunna uttala 

sig om texten. Därför är det i nästa led viktigt att finna en auktoritativ text som fungerar som 

en passande företrädare för respektive perspektiv i koppling till mitt syfte och framförallt den 

metod jag avser att använda. I ett sista led är det sedan dags att välja delar ur respektive text 

som skall analyseras. Detta gjordes genom att jag tillsammans med min handledare studerade 

innehållsförteckningen i respektive bok och så lyfte fram kapitel eller stycken ur kapitel som 

var kopplade till just inlärning och lärande och faktorer som mer konkret styr detta. Några av 

dessa faktorer är till exempel kommunikation, artefakter vi människor skapat för att lära oss 

genom tiderna, studien av mänskligt tänkande och alternativa metoder eller modeller för 

inlärning. 

När jag sedan studerade dessa stycken ur de två böckerna jag valt letade jag just efter 

hur man presenterade synen på lärande och vart lärandet sker. Jag sökte efter nyckelbegrepp 

och karakteristiska och kännetecknande drag inom de båda perspektiven. Jag tittade också på 

hur respektive perspektiv belyste de faktorer som styr lärandet utifrån det synsätt man har. 

Genom att läsa rapporter där författare gjort textanalyser förstod jag att det nästan finns lika 

många tillvägagångssätt för hur man kan utföra en textanalys som det finns textanalyser. 

Nedan kommer jag att ge två exempel på sätt att utföra en textanalys. 

Britt-Marie Berge undersöker i sin artikel hur lärare framställts i ett historiskt perspektiv 

med en poststrukturalistisk feministisk teori som grund (2004). Genom att undersöka Statens 

offentliga utredningar (SOU) mellan 1945 och 2000 samt de läroplaner som funnits och 

kommit till under denna period, utför hon sin studie. Berge delar in tidsperioden hon avser att 

undersöka i tre perioder som alla karakteriserats av särskilda diskursiva10 konflikter. 

 Hon tittar på svensk utbildningspolitik och hur den svenska läraren har konstruerats genom 

tiderna. Genom att belysa historiska förändringar parallellt med hur lärare framställts, eller 

                                                 
10 Diskurs är ett komplext begrepp som innefattar synsätt, infallsvinklar eller sätt att resonera om ett fenomen 
och de frågeställningar som ryms inom detta synsätt eller sätt att resonera. Det innefattar också vem som får 
resonera kring något och när (min definition). Då denna textanalys undersöker de diskurser som råder inom såväl 
individ som kollektiv perspektivet anser jag att det är av stor vikt att förstå detta begrepp.  
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snarare konstruerats, i de statliga utredningarna som kommit från efterkrigstiden fram till idag 

genomför Berge sin textanalys. 

Owe Lindberg undersöker i sin artikel hur lärare konstrueras i de offentliga 

utredningarna av lärarutbildning i Sverige, SOU. Han menar att det ultimata målet för de 

statliga utredningarna är att skapa utbildningsmässiga arrangemang som kan åstadkomma den 

önskade, eller goda, läraren. Han menar vidare att denna goda lärare är en produkt av de 

nämnda reformerna och att det därför är av yttersta vikt att undersöka just hur läraren 

konstrueras i dessa utredningar. Genom att se rapporterna som uttryck för de tankesätt eller 

diskurser de representerar lokaliserar Lindberg hur man talar om undervisning, lärare och 

lärarutbildning. Han försöker sedan hitta mönster i de sätt på vilka rapporterna behandlar 

dessa och andra viktiga ämnen. Genom att utröna skillnader i sättet att tala om undervisning, 

lärare och lärarutbildning söker Lindberg således förstå lärarens roll i skolan, skolans uppdrag 

och annorlunda uttryckt meningen med läraren (2004, s. 4). På detta sätt utför han alltså sin 

textanalys.  

Min textanalys utförs på ett liknande men något förenklat sätt. Ledin och Hellspong 

talar som ovan nämnt om att det finns ett humanistiskt skäl till textanalys, nämligen den att 

människan lever i och genom språket. De diskurser man är del av bör då, menar jag, rimligen 

bli tydliga i den text man således producerar och det är på detta sätt jag gör bruk av 

diskursbegreppet. Därför tror jag att det, genom att studera två författares presentation av, och 

tankar kring, det perspektiv de företräder, blir möjligt att se hur man resonerar kring lärande 

och vart det sker och på så sätt hitta skillnader och likheter perspektiven emellan. På detta sätt 

kommer jag alltså att utföra min textanalys och min jämförande studie. Nedan presenterar jag 

vägen till mitt val av texter inom såväl det kollektivfokuserade perspektivet som det 

individfokuserade perspektivet. 

 

4.2.4 Val av text - kollektivfokuserat perspektiv 
 
För att klargöra vad som menas med ett kollektivfokuserat perspektiv kan man väldigt 

förenklat säga att detta perspektiv tar gruppen som individen ingår i, och dens sampel med 

densamme, som utgångspunkt för forskning [min definition]. Det stämmer alltså väl överens 

med det som innefattas i det sociokulturella perspektivet. Att hitta en auktoritativ text inom 

detta perspektiv är dock sannerligen inte en lätt uppgift då det finns en uppsjö av litteratur att 

välja mellan. Dock är det två författare som framträtt mer tydligt och som även lyfts fram 

under min utbildning, nämligen Olga Dysthe och Roger Säljö. Dessa två pedagogiska forskare 
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är båda företrädare för det sociokulturella perspektivet och för att kunna göra ett val mellan 

dessa två behöver jag som ovan nämnt återvända till den metod jag vill använda för att se 

vilken som bäst hjälper mig att svara på mitt syfte och passar med min metod.  

Då jag vill göra en analys av textstycken som beskriver begrepp som lärande och 

inlärning och undersöker vart inlärning sker är det nödvändigt att titta på hur Dysthe och Säljö 

båda har behandlat detta i sina texter. Jag har valt att titta på boken Dialog, samspel och 

lärande av Dysthe och Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv av Säljö. Det jag 

funnit är att Dysthe i huvudsak fokuserar på den praktiska tillämpningen av teorin medan 

Säljö dyker djupare i sin analys av begreppen och dess innebörder. Medan Dysthe mer 

fokuserat på empirisk forskning så har Säljö även tagit in en teoretisk och stundtals filosofisk 

ansats i sin forskning. Det är även av värde att Säljö är svensk då vi befinner oss i Sverige och 

detta ger mig som blivande lärare möjligen en större inblick i den svenska skolan. Då det 

också var just Roger Säljö som i mångt och mycket introducerade och utvecklade det 

sociokulturella perspektivet i Sverige blir det ytterligare en orsak att välja just hans text. 

Slutligen kan nämnas att Säljö i sin bok även behandlar det kognitivistiska perspektivet som 

ju är det perspektiv i vilken lärstilsteorin har sitt ursprung. Därför känns det naturligt och 

givande för arbetet att välja Säljös text som auktoritativ text inom den sociokulturella 

traditionen. 

 

4.2.5 Val av text – individfokuserat perspektiv 
 
När det gäller det individfokuserade perspektivet så är det även här fruktbart att utveckla vad 

som menas. Detta perspektiv tar individen, eller inläraren själv, och de inre eller yttre faktorer 

som påverkar denne som utgångspunkt för forskning [min definition]. Detta stämmer till viss 

del överens med det som innefattas av det kognitivistiska perspektivet. Det som blir 

utmaningen i detta perspektiv är dock inte det myckna skrivna inom området – självklart är 

det oerhört mycket skrivet även inom detta perspektiv – men det svåra är att få överblick över 

ett perspektiv som i mångt och mycket gått isär på flera punkter. Det är alltså inte ett enat 

perspektiv vilket utvecklats ovan.  Piaget var en fader och en stor auktoritet inom detta 

perspektiv och många är de som inspirerats att forska vidare utifrån hans idéer. Men faktum 

är, vilket Säljö skriver i sin bok Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv, att Piaget 

inte avsåg att engagera sig i hur den praktiska tillämpningen av hans studier skulle gå till i 

skolvärlden. Dock är detta ett perspektiv som har fått stort gehör i skolvärlden och därför har 

jag sökt att finna en företrädare för ett aktuellt kognitivistiskt inspirerat perspektiv som inte 
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bara kan redogöra för teoretiska tankar men som också har stor empirisk forskning som bas 

för sina argument och idéer.  

Jag fann Lena Boström, filosofie doktor i pedagogik och företrädare för de 

lärstilsteorier med en klart individfokuserad syn på inlärning som är på frammarsch i Sverige 

idag. Den lärstilsanpassade undervisning hon förespråkar forskar i att elever skall hitta sin 

starkaste lärstil och tillägna sig ny information främst genom denna. Man tittar också på 

faktorer som påverkar individen och hur man bör arbeta med dessa för att inlärning skall 

kunna ske på bästa sätt. Slutligen är lärstilsteorin väl förankrad i en omfattande empirisk 

forskning huvudsakligen i USA men också mer och mer i Sverige. Trots att det kan tyckas 

vara bättre att använda en text från någon av makarna Dunn, grundarna av detta perspektiv, 

(The Dunn & Dunn Learning Style Model) ser jag en stor fördel i att använda just Boströms 

text då hon forskar på hur denna modell kan appliceras i Sverige. Återigen blir det intressant i 

förhållande till att det är här jag som lärare skall utföra mitt framtida arbete samt att det blir en 

bra komplettering till diskussionen om kollektiv och individ då Säljös text som ovan nämnt 

också är knuten till Sverige. Då hon i över 10 år haft nära kontakt och stort utbyte med 

makarna Dunn och då hon sedan 2001 är Sveriges första certifierade Learning Styles Trainer 

ser jag henne alltså som en passande företrädare för det individfokuserade perspektivet. Dock 

är hennes avhandling fokuserad på den studie hon utför och inte i första hand en fördjupning 

av lärstilsmodellen och dess tillämpning och därför studerade jag även två av hennes böcker 

som beskriver lärstilsmetoden mer konkret och praktiskt. De texter som således kommer att 

analyseras är hennes avhandling Lärande & Metod. Lärstilsanpassad undervisning jämfört 

med traditionell undervisning i svensk grammatik (2004), boken Från undervisning till 

lärande (1998) och boken Inlärning på elevernas villkor (1997). 

. 

 

4.3 Enkätstudiens bakgrund 
 
Processen att utforma min enkät började redan i början av kursen Pedagogik med didaktisk 

inriktning C då jag under den första delkursen läste in mig på det kognitivistiska och det 

sociokulturella perspektivet. Efterhand övergav jag dock dessa begrepp då jag insåg att jag 

mer specifikt ville titta på förhållandet individ - kollektiv. Jag formade följande termer: 

individfokuserat och kollektivfokuserat sätt att se på lärande och dessa blev så de nya termerna 

som också återfinns i detta arbetes syfte. Arbetet att hitta forskning som kunde företräda de 

båda perspektiven påbörjades och slutfördes enligt styckena ovan. Under tiden hade jag 
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fortlöpande läst litteratur inom båda perspektiven men nu, när jag fastställt en auktoritativ text 

i respektive perspektiv och riktade in mig på att göra en textanalys av dem, började jag söka 

efter nyckelbegrepp som representerade huvudidéerna inom respektive perspektiv.  

Inom individperspektivet och i Lena Boströms avhandling hittade jag många intressanta 

begrepp som jag anser kan representera detta perspektivs syn på inlärning och detsamma 

gällde för kollektivperspektivet och Roger Säljös bok. Som jag antytt ovan är förhållandet 

mellan individ och kollektiv dock mycket komplext och min förhoppning var att jag genom 

min enkätstudie skulle kunna se om det var så att lärare tog ställning åt något håll i enlighet 

med det jag upptäckt under min textanalys. Med begreppen ovan i åtanke skrev jag sedan ned 

några tankar som grund för en kommande enkätundersökning, mer eller mindre formulerade 

som frågor. Dessa diskuterades sedan med min handledare och de preciserades och 

utvecklades till frågor med följdfrågor samt påståenden som respondenterna eller lärarna 

skulle ta ställning till. Nästa utgåva blev det sedan dags att pröva med någon utomståendes 

hjälp. Det hade blivit dags för min pilotstudie.  

 

4.3.1 Pilotstudien 
 
Jag sökte en lärare som hade några års erfarenhet och som jobbade på en högstadie- eller 

gymnasieskola. Jag kontaktade därför en lärare och hon ställde gärna upp och hjälpte mig. 

Denna lärare hade jobbat som matte, teknik och No lärare i ca 6 år. Tanken var helt enkelt att 

hon skulle fylla i min enkät och samtidigt leta efter brister såsom oklarheter i den som hon 

upplevde fanns. Efter att hon fyllt i enkäten tog vi kontakt över telefon och diskuterade den 

detaljerat. Hon redogjorde för hur lång tid det hade tagit för henne att fylla i enkäten och 

sedan redovisade hon sina svar. Efter att jag hade fått alla hennes svar utförde jag en mindre 

intervju och gick igenom varje fråga för att dels se hur hon uppfattat frågan och dels höra hur 

hon resonerat när hon svarat på den och varför hon svarat som hon svarat. På det sättet fick 

jag, utöver den rent uppenbara hjälpen med ordval, dubbla frågor och slarvfel, hjälp med att 

förtydliga och omformulera frågorna så att det avsedda syftet med dem blev klart. När detta så 

var klart återstod bara en sista finslipning med min handledare innan enkäten gick ut. 

 

4.3.2 Enkätstudien – förberedelse 
 
Min enkät gick ut till en kommunal högstadieskola, en fristående grundskola och en 

gymnasieskola, då jag ville göra en allmän studie som visade skilda pedagogers sätt att 
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resonera kring lärande. Jag hade ingen speciell tanke med att hitta skillnader mellan friskolor 

och kommunala skolor utan valde de skolor jag valde främst för att de representerade skolor 

som arbetade med olika åldrar. Jag ville alltså se om det blev en svarsspridning i enkätsvaren 

till följd av att arbeta med olika åldrar och även i viss mån arbeta på olika sätt i samma 

åldersgrupp. Jag fick nämligen på högstadieskolan dela ut enkäten till 8 lärare som jobbade 

med att eleverna planerade och disponerade över 50 % av sin lektionstid och till 6 lärare som 

arbetade med ett mer renodlat traditionellt undervisningssätt på grund av att, som min 

kontaktperson förklarade det, de ansåg att deras elever helt enkelt inte klarade av något annat. 

Totalt deltog trettiofem lärare varav 13 var män och 22 kvinnor. Under sin föreläsning om 

enkätstudier talade Guy Karnung om vikten av bra kontaktpersoner eller gatekeepers när man 

skall göra en enkät. Om man har bra sådana som verkligen har ett inflytande på den plats där 

studien skall utföras kan det i hög grad underlätta för studien, enligt Karnung (2008a). På 

varje skola hade jag förmånen att arbeta med utmärkta gatekeepers som inte bara gav mig 

möjligheten att utföra studien utan också samlade respondenter, påminde sina kollegor att 

fylla i enkäten och samlade in dem så att jag bara behövde hämta dem vid avsatt tid. På en 

skola presenterade jag enkäten själv, men på de andra skolorna gjorde mina kontaktpersoner 

det av praktiska skäl för honom eller henne. 

  

4.4 Enkätstudien – den faktiska enkäten och dess frågor  
 
I min enkät har jag relativt många frågor trots att jag även utförde en textanalys och att 

enkätstudien var ämnad som en komplettering av textanalysen och jag visste att båda 

studierna krävde mycket arbete och tid. Dock kände jag att det var nödvändigt för att få en bra 

bild av hur lärare resonerar kring dessa mycket komplexa frågor. De frågor som jag sedan 

kom att använda mig av har kommit till genom mycket tankearbete, avväganden för eller 

emot samt slutgiltiga beslut. Denna process skall jag försöka redogöra för här. 

 

4.4.1 Frågor utifrån individ och kollektiv 
 
Som ovan nämnt ville jag ha frågor som rörde sig i de båda perspektiven, individ och 

kollektiv. I enkäten finns således ett antal allmänna frågor, närmare bestämt sju stycken: fråga 

1, 2 samt 19-21b (se bilaga 1), som rör ämnen som miljö, läroplanens föreskrifter om att 

läraren skall utgå från varje enskild individs behov och förutsättningar, och hur man jobbar 

med detta samt om det är möjligt att skapa en skola för alla. Sedan formulerade jag frågorna 
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så att det fanns en tydlig anknytning till antigen individ- eller kollektivperspektivet. 

Utdelningen blev sådan att antalet individfrågor såväl som kollektivfrågor uppgick till 10 

stycken vardera. Fråga 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 23 och 25 är kopplade till individperspektivet 

medan 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 22 och 24 är kopplade till kollektivperspektivet. Resterande 

frågor är alltså allmänna frågor som bland annat rör skolans uppdrag sett ut ifrån de direktiv 

som läroplanen ger. 

 

4.4.2 Svarsalternativ 
 
Jag har valt att inte ha något medelalternativ som svarsalternativ. Detta innebär att jag aldrig 

har ett udda tal som antalet svarsalternativ så att den svarande kan lägga sig på en bekväm 

mitt. Jag har heller inte sett det som nödvändigt att ha något alternativ som står för vet ej eller 

liknande. Endast på en fråga har jag tre alternativ och det är fråga 19 som lyder ”Tar man 

hänsyn till alla elevers behov och förutsättningar i dagens skola?” Alternativen är Ja, Nej och 

Delvis. Orsaken till detta var att min försöksperson i pilotstudien uttryckte ett obehag över att 

vara så ”antingen eller”. Hon upplevde att man som lärare underkände sig själv om man 

kryssade Nej och inte var ärlig om man kryssade Ja. Därav uppkom alternativet Delvis som en 

lösning på detta.  

I ingressen på enkätens första sida skriver jag att jag önskar att de lärare som deltar 

försöker ta ställning i frågorna i enkäten och att de gör så genom att placera sig själv utifrån 

det alternativ som bäst motsvarar deras uppfattning. Då jag antog att inget svar helt kunde 

motsvara respondentens uppfattning formulerade jag det så. Det var också anledningen till att 

jag på de flesta frågor ger relativt många svarsalternativ då jag ansåg att det skulle underlätta 

för lärarna att så hitta ett alternativ som representerade deras uppfattning på bästa sätt. 

 

4.4.3 Följdfrågor 
 
Vissa frågor i enkäten har följdfrågor. Dessa följdfrågor är 2, 17-18, 20, 21 a) och b). Detta 

har varit bra för undersökningen då jag genom detta har kunnat se lite av hur lärare resonerar 

kring och således bygger upp sina ställningstaganden. Det har också varit bra för att på ett lite 

djupare plan förstå om respondenterna är insatta i denna typ av frågor när enkäten ägde rum 

trots att man aldrig kan anta något vad gäller detta med fullständig säkerhet utan endast 

fundera kring det rent hypotetiskt. En fråga som jag sett som lite av en kärnfråga är fråga 19. 

På denna fråga hade respondenten som nämnt tre alternativ och följdfrågan gällde för den som 
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svarade Nej eller Delvis. I efterhand ser jag dock det skulle ha varit mer fruktbart att haft en 

följdfråga oavsett vilket alternativ de valde då det skulle tydliggjort hur de resonerat kring 

detta svar i relation till svar på andra frågor. Möjligen skulle det även tydliggjort 

tankegångarna hos de som svarat Nej eller Delvis då man kunnat jämföra resonemang. Nu 

gjorde jag inte detta och därför kan jag endast konstatera att de flesta av de 35 lärare som 

svarat Ja på fråga 19 inte har motiverat sitt svar. 

 

4.4.4 Bortfall - enkätfrågor 
 
I min redovisning av de svar mina respondenter gav (bilaga 3) har jag endast redovisat ett 

urval av frågorna från min enkätundersökning (bilaga 1). Det finns olika anledningar till detta. 

En grundorsak var att jag kände att jag behövde göra en avgränsning av vad som var viktigast 

att fokusera på då jag hade relativt många frågor. Sedan var det också så att vissa frågor 

missförstods medan andra ansåg jag i efterhand vara av sekundärt värde för studien.  

Jag har inte med fråga 1 om miljö då denna fråga missförstods. Trots att jag hade frågat 

efter aspekter av den yttre fysiska miljön som lärarna ansåg vara viktiga och många hade 

uppfattat frågan så, hade vissa svarat trygghet, glädje och liknande abstrakta aspekter. Då 

detta inte var vad frågan avsåg valde jag att bortse från den.  

Jag har inte heller med fråga 24 och 25 då jag hade tänkt att dessa två frågor skulle 

knytas till vilka ämnen lärarna undervisade för att undersöka på vilket sätt individ och 

kollektiv möjligen är knutet till ämnestraditioner. Dock blev det så att trots att jag i mitt 

missivbrev (bilaga 2) till mina kontaktpersoner uttryckt detta, hade för få lärare skrivit vilka 

ämnen de undervisade utan istället skrivit vilken utbildning de hade. Detta medförde alltså att 

jag tog bort fråga 24 och 25 från min redovisning. 

Fråga 16 och 17 är heller inte redovisade. Svaren på frågorna blev så vitt skilda att det 

skulle kräva mycket att få någon form av mening ut av dem. De var inte heller avgörande för 

min studie utan fungerade som ett komplement till de frågor de var en utveckling av och 

därför gjorde jag en avgränsning i att jag inte tog med dessa.  

 

4.4.5 Bortfall - enkätsvar 
 
Vad gäller distribueringen av enkäten gick det till så att jag kontaktade mina gatekeepers och 

genom dem undersökte jag hur många de skulle kunna tänka sig som skulle vara villiga att 

medverka i min undersökning. Jag önskade ca 10 st. på gymnasiet, ca 15 st. på grundskolan 
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och ca 15 st. på högstadieskolan. Det var dock min kontaktperson som samlade personerna 

som skulle medverka och i två av tre skolor även den som delade ut och samlade in enkäten. 

När jag och mina gatekeepers fortlöpande hade kontakt verkade det som att det var möjligt att 

få det antal som jag önskade. På gymnasiet var det dock omöjligt att samla alla 10 lärare och 

göra enkäten samtidigt av schematekniska skäl och därför fick min kontaktperson fråga dem 

var och en om de skulle kunna tänka sig att fylla i en enkät innan dagen då jag kom för att 

hämta dem. På högstadieskolan gick det till så att jag besökte tre arbetslag som min 

kontaktperson hade ordnat att jag fick komma till under deras måndagskonferens och på så 

sätt delade jag ut enkäten till de som var villiga att delta i studien. Sedan fick de lämna den 

ifyllda enkäten till min kontaktperson innan dagen då jag hämtade dem. På grundskolan 

informerade min kontaktperson om enkäten och vart de låg samt när de skulle lämnas in. 

Sedan hämtade lärarna enkäten, fyllde in dem och gav dem till min kontaktperson som jag 

sedan hämtade dem av. När dagen väl kom för att hämta enkäten på skolorna visade det sig att 

det blev en lite annan utgång än den vi preliminärt kommit överens om. På gymnasieskolan 

fick jag 8 svar istället för 10, på högstadieskolan fick jag 14 var av 15 önskade och på 

grundskolan fick jag 13 svar av 15. Det innebär att jag fick ett bortfall på 5 personer vilket jag 

ändå sammantaget tycker är godtagbart. Till detta hör ju också att det antal vi hade kommit 

överens om var ungefärligt och att det först på upphämtningsdagen skulle visa sig vad det 

egentliga utfallet blev. Därför kan man måhända inte prata om ett reellt bortfall i detta fall. 

 

4.5 Analys av enkäten 
 
Som jag redan nämnt ovan avsåg jag att arbeta med den kvantitativa enkätstudien och den 

främsta orsaken till detta var att jag genom min enkätstudie skulle kunna se om det var så att 

lärare tog ställning åt något håll när det gällde påståenden och frågor kring inlärning. Dock är 

förhållandet mellan individ och kollektiv som upprepat nämnts mycket komplext så frågorna 

som mer var kopplade till lärarens vardag och hur de jobbade med eleverna samt hur de 

reagerade på påståenden utifrån nyckelbegrepp jag hittat inom de två traditionerna. Därför tog 

jag beslutet att undersöka fråga 19 med följdfrågor lite extra då dessa frågor till sin karaktär 

gav upphov till många hypotetiska resonemang från respondenterna.  

Övriga svar kommer också kort att analyseras men då det finns så oerhört många sätt att 

analysera, och på så sätt ta bruk av de svar man får i en enkätstudie, insåg jag snabbt att jag 

skulle behöva begränsa analysen av min data. Vid en genomgång av de enkätsvar jag fått in 

blev det snart klart att det inte alltid var lätt att fastställa vilken uppfattning en och samme 
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respondent hade då svaren ibland kunde skifta från att föredra ett arbetssätt i en del av enkäten 

till att mer föredra ett annat arbetssätt i en annan del av enkäten. Utifrån egna reflektioner 

kring de svar jag fick och i samtal med min handledare blev det till slut klart att jag inte enbart 

skulle jämföra respondenternas svar sinsemellan utan att det skulle vara fruktbart att även 

analysera individernas svar för sig och se om det fanns några intressanta mönster där som 

sannolikt kunde säga något om det jag sökte undersöka: det komplexa förhållandet som 

existerar mellan individ och kollektiv. För att ytterligare åskådliggöra hur den enskilde 

individen svarat men ändå se individen i förhållande till andra individer arbetade jag om den 

svarsöversikt jag först hade gjort, som också byggde på en ”lärare för lärare” redovisning, så 

att den nu blev mycket mer tydlig och överskådlig. Denna svarsöversikt återfinns under bilaga 

3 sist i uppsatsen. Detta är den redovisning som kommer att göras utifrån enkätstudien och då 

jag främst kommer att titta på hur läraren har svarat och reflektera hypotetiskt kring varför 

han eller hon svarat som de gjort har jag alltså en kvalitativ tillämpning (se stycke 4.1) på min 

kvantitativa enkätundersökning. Jag har även valt att redovisa hur många yrkesverksamma år 

varje lärare har och hur detta avläses utvecklas i stycke 5.4 nedan. 
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5 TEXTANALYS OCH ENKÄTSTUDIE 
 
Ovan har respektive perspektiv satts i en kort historisk kontext. Nedan kommer jag nu att 

redogöra för de resultat som kommit av min textanalys inom de båda traditioner jag 

undersökt. Jag inleder med det kollektivfokuserade perspektivet och avslutar sedan med det 

individfokuserade perspektivet. Här är det dock så att stycket om det kollektivfokuserade 

perspektivet kommer att vara mer omfattande än det individfokuserade perspektivet. Detta för 

att Säljö som redan nämnt för djupgående resonemang och definierar det sociokulturella 

perspektivet medan Boström har skrivit en avhandling samt två metodböcker där fokuset mest 

ligger på själva studien eller det praktiska kring lärstilsmodellen. Därav blir stycke 5.1 mer 

omfattande. Sedan avslutas denna del med att jag redovisar min enkätstudie och fortlöpande 

presenterar de tankar som kommit av den. 

 

5.1 Textanalys av det kollektivfokuserade perspektivet 
 

Jag har läst boken Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv av Roger Säljö. Boken 

har en tydligt teoretiskt prägel och är en översikt över det sociokulturella perspektivet som 

även sätter in det i relation till det behaviouristiska och det kognitivistiska perspektivet. De 

kapitel jag valt att titta på mer exakt är kapitel 2, 3, 5, 6, 9 och 10. En del kapitel har jag 

studerat delar ur medan andra har jag studerat i sin helhet.  

 

5.1.1 Artefakter, kultur och språkets betydelse 
 

En grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är att människan och miljön är 

oskiljbara. Man kan inte skilja dessa två åt då de sinsemellan ger upphov till varandra. Säljö 

beskriver det på följande sätt ”…ett samlingsnamn på alla dessa resurser som finns delvis hos 

individen, delvis i social interaktion och delvis i den materiella omvärlden kan man använda 

begreppet kultur” (2000, s. 29). Tanken att människan är mer än det fysiska är en viktig 

utgångspunkt i detta perspektiv (ibid. s 17). Säljö visar på hur människan som fysisk varelse 

har utvecklats anmärkningsvärt lite genom årtusendena.  
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Dock kan människan höja sig över dessa begränsningar genom att skapa artefakter11, 

något som också är en väldigt central tanke inom det sociokulturella perspektivet, enligt Säljö. 

Hur människan, grupper och individer, tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 

resurser och det sätt på vilket människan genom historiens gång således har utvecklat 

artefakter för att drastiskt öka hans eller hennes förmåga och kapacitet menar Säljö är den 

största skillnaden mellan människa och djur. Inget djur kommer ens i närheten av människans 

utveckling på detta område. Exempel som papper, penna, jaktredskap, plogar och andra 

jordbruksredskap, akvedukter, elektricitet, och skrivmaskiner är bara några av de oändligt 

många artefakter som människan skapat genom tiderna. För att inte tala om datorn. Det vore 

nästan ovist att i detta sammanhang inte nämna datorn. Denna uppfinning har i mångt och 

mycket kanske varit den enskilda artefakt som effektiviserat och ökat människans förmåga 

mest av alla av människan skapade redskap som någonsin funnits.  

Dock finns det ett redskap som vi människor bär med oss som enligt Säljö är ett unikt 

och ändlöst rikt element när det gäller att frambringa och förmedla kunskap, nämligen språket 

(ibid. s. 35). Människans kunskaper är till största delen språklig, eller som Säljö kallar det, 

diskursiv (begreppet förklaras i stycke 4.2.3). I en artikel i boken Textanalys av Säfström och 

Östman skriver Säljö om lärande i ett diskursivt perspektiv. Han anser där att vårt språk inte 

neutralt avbildar verkligheten utan att det används av människor för att konstruera världen. 

Detta att konstruera världen genom språket menar Säljö är en aktiv handling och också ett sätt 

att ta ställning (1999, s. 83). Språket tolkar, eller medierar, alltså verkligheten för oss på ett 

sätt som är anpassat till en bestämd social tillämpning. Detta utvecklas kort under punkt 5.1.3 

nedan. Som nämnt i 3.1 är också språklig interaktion utan förklaring meningslös. Säljö menar 

att det inom skolan har funnits en stark tendens att endast ge instruktioner utan att ge ett 

förståelseramverk [min definition] kring dessa. Varje situation där ett barn skall lära sig något 

har sannolikt pedagoger, eller vuxna, en erfarenhet som hjälper barnet att tolka (mediera) 

kunskapen. Detta är något som de bör kommunicera parallellt med att de kommunicerar 

kunskapen, enligt min tolkning. Förmedlandet av erfarenheter vi bär med oss om hur kunskap 

kan tas emot och förstås och inte minst varför den är viktig, är något som inte har varit 

skolans främsta ambition historiskt sett, men något man kan tolka att Säljö anser borde vara 

det (s. 230). I detta sammanhang är det dock viktigt att nämna att Säljö efterlyser ett prövande 

samtal mellan nybörjaren och den erfarne där nybörjaren på inget sätt förpassas till att bli en 

passiv lyssnare. 

                                                 
11 Artefakt betyder alla de fysiska redskap som vardagen är fylld av såsom exempelvis mätinstrument, verktyg, 
informationsteknologi, fortskaffningsmedel osv. (Säljö, 2000, s. 29).  
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5.1.2 Individen en oskiljbar del av kollektivet 
 

I skolan råder det dock på många sätt en uppdelande mentalitet på detta område. Man skulle 

kunna säga att det finns det en tradition att göra en klyvning mellan lärande och miljö. Säljö 

närmar sig detta synsätt filosofiskt när han i sin artikel ”Språk och Institution: Den 

institutionaliserade inlärningen metaforer” tar upp institutionernas, och då speciellt skolans, 

inflytande på vår omvärldsuppfattning. Han menar att det vid genomgång av läroplanen 

(dåvarande Lgr 80) snabbt blir tydligt vilken roll metaforer om inlärning spelar när det gäller 

att lyfta fram vilket lärande som är önskvärt i just institutionen skola. Någon skall lära ut och 

någon skall lära in. Detta får, enligt Säljö, stå som en traditionell rotmetafor som påverkar 

uppfattningen av inlärningens natur i vår kultur (Säljö, 1990 s.10 ff.). Handlingen att lära ut 

är huvudsakligen något som hör till läraren och att lära in är något som reserveras för eleven. 

I sin bok Lärande i praktiken skriver han vidare i ämnet att ”Metodik … kom att skiljas från 

innehåll, en föreställning som sedan renodlas och institutionaliseras i lärarutbildningen. Att 

skilja form från innehåll kan också sägas vara typiskt för skolan som kommunikativ miljö…” 

Och han menar att denna syn på lärande kan ses som ”en del av en omfattande metaforik 

kring mänsklig kommunikation, nämligen den så kallade lednings- eller överföringsmetaforen 

för Kommunikation” se figur 2 nedan.  

 
Figur 2 (Säljö, 2000, s. 25)  

 

Detta sätt att resonera kring lärande är ett sätt som Säljö tar avstånd ifrån. Han menar att 

kunskapen på inget sätt är något tingliknande, kallt som skall in i elevens huvud. Dock är 

detta en så kallad livsmetafor som vi i mångt och mycket lever efter. Säljö refererar till 

forskning där man menar att den kvantitativa syn på inlärning som länge dominerat den 

formella utbildningen där inlärningsproblem sågs som en fråga om hur mycket information 

man kan arbeta in och behålla är en följd av just denna livsmetafor. Här menar Säljö att det 

inte behöver vara fråga om att individer egentligen har svårt att tillgodogöra sig informationen 

i själva texten utan att de kanske rentav inte har en förståelse av vad det innebär att lära sig 
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något man läser. Vidare ger Säljö exemplet att en elev som skall memorera något förhåller sig 

till uppgiften väldigt annorlunda än en elev som har den uppfattningen att texten i fråga går att 

förstå (2000, s. 27). Istället lyfter han fram samspelets och kommunikationens betydelse för 

inlärning och utveckling.  

 
Människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med 

andra… De sätt att resonera och tolka verkligheten som vi möter i 

interaktion, använder vi senare som resurser för att förstå och kommunicera i 

framtida situationer. Tänkande (intrapsykologiska funktioner) hos individer 

är i en sociokulturell bemärkelse således former av kommunikation 

(interpsykologiska funktioner) som individen stött på, tagit till sig och 

använder som resurs i framtida situationer.  

(ibid. s. 105 ff.).  

 

På detta sätt är individen i ett sociokulturellt perspektiv oerhört starkt knuten till dess 

omgivning, historia och diskurser samt dessas praktiska tillämpning. Säljö menar också att det 

är genom deltagande i kommunikation som individer träffar på nya sätt att tänka, diskutera 

och agera (ibid. s. 115). Genom detta skapar människan kanske nya artefakter – mer konkret 

andras kunskaper, diskurser och sätt att tänka och resonera - för att bättre kunna ta till sig 

kunskap och vidare utvecklas, enligt min tolkning.  

 

5.1.3 Lärande – en kollektiv företeelse genom mediering 
 

Lärandet är något som inte är ett homogent eller endimensionellt fenomen eller process. 

Lärande kan ske på individuell och kollektiv nivå, förklarar Säljö. Han förklarar det som att 

individer såväl som föreningar, företag, organisationer och även samhällen lär sig. Man bör 

också beakta att lärande är ett förändrande fenomen som är nära sammankopplat med och 

beroende av de referenser vi har eller inte har med oss (2000, s. 15 ff.). Ett huvudord här är 

samspelet. Säljö skriver att vi alltifrån början gör erfarenheter tillsammans med andra 

människor. Andra människor hjälper oss således att förstå världen. Utgångspunkten är i 

samspelet mellan kollektiva kognitiva och praktiska resurser å ena sidan och individers 

lärande å andra (ibid. s. 66).  Grundläggande handlar alltså lärande om vad individer och 

kollektiv har med sig från sociala situationer och använder i framtiden (ibid. s. 13). 

Men även tänkandet är något som sker kollektivt, menar Säljö. Kunskapen förs vidare 

genom generationerna genom att en tidigare generation förtolkar eller som man inom detta 
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perspektiv uttrycker det: medierar12 världen för en senare generation. Detta begrepp är enligt 

Säljö kanske det mest annorlunda antagandet inom detta perspektiv då det antyder att vi 

tänker genom dessa redskap och intellektet är inte frånkopplat utan ihopkopplat med dem 

(ibid. s. 81). Men det sätt på vilket människor i alla tider har konstruerat världen genom 

mediering visar samtidigt att människor på inget sätt är neutrala eller passiva i relation till 

omgivningen omkring henne (1999, s. 81). Vi konstruerar händelser på sätt som hjälper oss att 

utföra det vi för tillfället vill åstadkomma. Däremot antyder Säljö att fenomen, och ibland 

ganska abstrakta sådana, som återfinns i vår vardag inte har någon betydelse utan de diskurser 

som beskriver dem. Ett talande exempel är det om tid i vårt västerländska samhälle. Genom 

att titta på vardagliga diskurser om tid ser man ganska fort att idén tid är pengar är djupt rotad 

i vårt sätt att tänka och därigenom ger ordet en betydelse (1999, s. 85). Återigen visar Säljö på 

beroendeförhållandet mellan individ och miljö i ett sociokulturellt perspektiv. Mediering sker 

dock inte enbart genom artefakter utan människans allra viktigaste medierande redskap är 

som ovan nämnt språket13 och de resurser som finns däri.  

 

5.1.4 Ständigt lärande & lärandets situerade natur  
 

Säljö lyfter också upp en annan intressant aspekt på lärande som finns med i det 

sociokulturella perspektivet. Vi kan som individer som är delaktiga av sociala situationer i en 

mening aldrig undgå att lära oss. Motstånd till lärande av olika anledningar leder också till ett 

slags lärande även om det får en annan karaktär. Säljö tar just detta exempel när han beskriver 

att elever som inte förstår eller ständigt misslyckas formas i samma omfattning som de elever 

som har positiva erfarenheter. De får helt klart en större kunskap om hur världen fungerar och 

om deras egen förmåga, menar han (2000, s. 12). Dock är detta i många fall en expertis som 

vi inte ser som något som är speciellt produktivt men det är fortfarande ett exempel på att vi 

människor aldrig kan undgå att lära oss enligt Säljö (ibid. s. 28). Som Dewey uttryckt det är 

det så att själva processen att leva tillsammans utbildar, allt socialt liv är bildande (ibid. s. 13).  

Säljö tar upp de teoretiska resonemang som Goffman utvecklat där han uttrycker att allt 

– varje mänsklig handling – har en social inramning, eller frames, inom vilka de befinner sig, 

                                                 
12 Mediering kommer från tyskans Vermittlung som betyder förmedla. Grundläggande innebär det att vi 
människor inte står i direkt kontakt med vår omvärld utan vi hanterar den med hjälp av fysiska och intellektuella 
redskap som utgör delar av våra sociala praktiker som tolkar och förmedlar världen åt oss (Säljö, 2000, s. 81).  
13 Språket som medierande redskap är något som Säljö lägger relativt stor vikt vid och ägnar delar av sin bok åt 
att utveckla. Det är en mycket intressant aspekt men av tidsmässiga och utrymmesmässiga skäl kommer det inte 
att utvecklas ytterligare här. För vidare läsning inom detta fält hänvisar jag till Lärande i praktiken, 2000. 
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eller är situerade (ibid. s. 129). Vi vet hur vi skall handla tack vare våra tidigare erfarenheter, 

för vi har kännedom om de förväntningar och de inramningar varje situation karakteriseras av. 

Därför blir det också så att det vi gör och varför vi gör det är knutet till kontexter14 och de 

villkor som följer dessa kontexter. Det finns dock en fara kontextbegreppet, anser Säljö, 

nämligen när det används i en så generell betydelse att det riskerar att tappa sin betydelse. Det 

kan med andra ord inte vara tillfredställande att förstå ordet endast som ett sammanhang. En 

sådan uppfattning skulle kunna leda till slutsatsen att människors handlingar påverkas av 

kontexten, men kontexten är inte något man påverkas eftersom alla våra handlingar och vår 

förståelse ingår i och skapar kontexten, menar Säljö. Visst behöver man relatera handlingar 

och kunskaper till sammanhanget men man definierar handlingar och kunskaper med hänsyn 

till den specifika situation man befinner sig i. Att slå någon kan ses som misshandel i ett 

vardagligt sammanhang medan det kan generera poäng och berömmelse i en boxningsrink. 

Det är av största vikt att man, i ett sociokulturellt perspektiv, kan se sammanhanget mellan 

tankar, kommunikation och handlingar och den kontext de befinner sig i menar Säljö (ibid. s. 

130). Att få social kompetens och lära sig om världen bör därför rimligen inte handla om att 

lära sig alla regler och sedan följa dem lagiskt utan snarare att utveckla kunskap om när och 

hur dessa regler som styr vår tillvaro skall appliceras, enligt min tolkning.  

Men Säljö menar att även vårt tänkande är relaterat till kontexter. Ett experiment som 

utfördes av den ryske psykologen Manuilenko kan åskadliggöra detta uttalande. Ett antal barn 

fick uppdraget att stå stilla utan några ytterligare regler som ram för handlingen. Senare fick 

de upprepa samma handling som en del av en lek och slutligen upprepades försöket som en 

del av en tävling. De yngre eleverna ökade sin tid anmärkningsvärt när det var del av en lek 

medan de äldre förbättrade sin tid när det var dags att tävla. I ett sociokulturellt perspektiv kan 

man anta att de yngre barnen presterade bättre i en situation med vilken de var väl bekanta 

medan de äldre barnen kunde relatera mer till begreppet tävling och kunde därav i större grad 

än de yngre motiveras av denna kontext (ibid. s. 131 ff.). Säljö menar alltså att fenomenet att 

minnas är en social aktivitet. Minnet fungerar inte likadant hela tiden, tvärt om är det så 

bundet till det sammanhang där det för stunden är situerat att det är omöjligt att skapa en 

neutral situation där man kan mäta minnet. Slutsatsen av detta resonemang blir således att allt 

individuellt lärande är oskiljbart sammanlänkat med det kollektiva lärandet, enligt min 

tolkning. 

                                                 
14 Kontext betyder ordagrant det som omger och det är ett komplext begrepp som bland annat betyder 
sammanhang i en specifik betydelse (Säljö, 2000, s 129 ff.). 
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5.2 Textanalys av det individfokuserade perspektivet  
 

Jag har läst avhandlingen Lärande & Metod. Lärstilsanpassad undervisning jämfört med 

traditionell undervisning i svensk grammatik av Lena Boström. Jag har fokuserat på kapitel 2 

där hon förklarar lärstilsteorin i relation till andra teorier och kapitel 5 där hon redovisar sina 

resultat och för en diskussion kring det avhandlingen handlat om. Då detta dock är en studie 

som av titeln framgår fokuserar grammatikundervisning i första hand var det nödvändigt för 

mig att lite djupare sätta mig in i de konkreta metoderna som i allmänhet (inte bara kopplat till 

grammatikundervisning) existerar i samband med arbetet med lärstilar. Genom att studera två 

av Boströms böcker Inlärning på elevernas villkor (1997) och Från undervisning till lärande 

(1998) som båda fungerar just som en översikt över hur man arbetar med lärstilar och hur det 

sker rent metodologiskt har jag dock kunnat göra detta. 

 

5.2.1 Skolans misslyckande 
 

I inledningen av sin avhandling presenterar Boström det problem som ligger till grund för, 

och kommit henne att skriva, densamma. Hon skriver att många elever misslyckas att uppnå 

godkändnivån i dagens skola och refererar till forskning av bland annat Eliasson 2002 (2004, 

s.11). Utifrån detta konstaterar Boström, liksom den gemensamma bild som många 

sammanställningar från Skolverket vittnar om, att skolan har misslyckats. Hon hänvisar till 

många av skilda insatser som gjorts för att reparera, och i många fall också förklara detta, men 

menar att något som få undersökt är just vägarna att nå de kursplanemålen. Boström menar att 

en ökad didaktisk forskning och debatt och en utvärdering av undervisningsmetoderna i 

Sverige borde välkomnas (ibid.). Som ett resultat av detta gör hon i sin avhandling en 

jämförande empirisk studie mellan traditionell undervisning och lärstilsanpassad 

undervisning. Hon menar att den nu gällande läroplanen genomsyras av en fokus på och en 

utgångspunkt i individen. Hon menar att just detta skapar problem i skolan. Här menar 

Boström att ett nytt sätt att arbeta inom skolan skulle kunna vara en del av lösningen av detta 

problem. Nya metoder och således nya plattformar borde alltså vara av värde i skoldebatten i 

Sverige och hennes avhandling skall ses som ett bidrag till detta. 
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5.2.2 Studien av människans tänkande 

 
En utgångspunkt inom detta perspektiv är att det mänskliga lärandet kan studeras. Som vi 

redan sett har detta synsätt sin grund i det kognitivistiska perspektivet. Detta är något som 

skiljer sig från det sociokulturella perspektivet. Det traditionella sätt att se på lärande som att 

kunskap skall inhämtas av en individ är ju som redan nämnt något som Säljö tar avstånd ifrån. 

Boström ser dock detta mer som sin utgångspunkt då det är här skolan i många stycken 

fortfarande befinner sig. Säljö refererar till forskning där man menar att den kvantitativa syn 

på inlärning som länge dominerat den formella utbildningen, då synen på inlärningsproblem 

präglas av att man behandlar den som en fråga om hur mycket information man kan inhämta 

och behålla, är en följd en livsmetafor som i många stycken begränsat skolan. Boström skriver 

att lärstilar att ”inhämta och processa ny och komplicerad kunskap” är utgångspunkten när 

hon beskriver det steg i lärandeprocessen som lärstilar som arbetssätt fokuserar. Här ser vi 

tydliga kopplingar till de teorier om mänskligt lärande som Piaget representerade som 

presenteras i det nämnda historik stycket Man ser också tydliga kopplingar mellan lärstilteorin 

och den kognitivistiska terminologin i detta att processa och behålla kunskap där man i det 

kognitivistiska perspektivet i mångt och mycket gjorde kopplingar mellan människan och 

datorn. Kapitel 2 i Boströms bok Inlärning på elevernas villkor visar också tydligt en 

jämförelse mellan en hjärna och en dator i både or och bilder (1997). Dock skriver Boström i 

samma bok att ”den förmedlingspedagogik vi till stora delar tidigare har förlitat oss på 

fungerar dåligt i dagen skola” (ibid. s. 70). Detta visar att det finns en medvetenhet att inte gå 

tillbaka till dessa metoder trots att spår av desamma finns i den terminologi man använder. 

Det Boström menar bör ersätta förmedlingspedagogiken är en ökad mentorskap och 

handledarskap elever och lärare emellan. Hon menar att vi också behöver förändra elevernas 

kunskapssyn likaväl som vår egen kunskapssyn, något hon ser som en sto utmaning (ibid. s. 

56). På vissa områden kan man också inom detta perspektiv se tydliga kopplingar till 

behaviourismen (se 3.4.1) i detta med stimuli och respons. Säljö menar att många läroböcker 

formades efter denna upptäckt och detta påstående är verkligen sant då, som Boström 

förklarar det, allt material inom lärstilar är självkorrigerande (2004). Man kan alltså själv söka 

kunskaperna och sedan också själv korrigera resultaten snabbt.  

 Även minnet är något som Boström menar man kan studera. Säljö är helt emot detta sätt 

att resonera vilket blir tydligt när han i sin bok skriver att man kan förledas att tro att ”vår 
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förmåga att minnas är en del av vår mentala utrustning och något som inte i särskilt stor 

utsträckning påverkas av vilken social praktik vi agerar i”. Han menar istället att 

minnesbehållningen är knuten till den sociala miljö den är situerad i och inte i en egentlig 

mening kan mätas (2000, s. 133). Boström visar dock i sin avhandling tydliga redovisningar 

av hur minnesbehållningen av kunskap är när undervisningen bedrivits på ett traditionellt sätt 

jämfört men när den har bedrivits på ett lärstilsanpassat sätt (2004, s 153 ff.). Detta visar på 

inställningen att det inom detta perspektiv är fullt möjligt att studera individen och dennes 

lärande och tänkande.  

 

5.2.3 Individen som utgångspunkt 
 

I läroplanen står det att ”läraren skall utgå ifrån att varje elev kan och vill ta personligt ansvar 

för sin inlärning” (1994, s. 33). Utifrån detta av skolverket givna krav på att eleven skall ta 

ansvar för det egna lärandet ger Boström skäl för lärstilsmetodiken. Denna metodik har 

nämligen sin grund i att eleven tillsammans med sin lärare skall identifiera och använda sig av 

sin bästa lärstil, något jag också nämner i historik kapitlet (3.4.4). Detta gör genom att eleven 

tar ett test på 108 frågor och ett annat test på 100 frågor som alla rör sig kring och handlar om 

de 21 faktorer i makarna Dunns teori (se figur 1 s. 35) och detta test har funnits sedan 1974 

(2004, s 55). Eleverna tar subjektivt ställning till vad som är viktigt när de skall lära sig något 

svårt och nytt och är alltså med och tar ansvar för det egna lärandet som detta påverkar sedan 

hur man som pedagog skall bedriva undervisningen för att bäst möta individens behov. 

Faktum är att man inom lärstilteorin förespråkar att individen bör vara en självklar 

utgångspunkt för all undervisning. Ingen metod passar kollektivt inom lärstilar utan 

metoderna anpassas individuellt till den personliga lärstilen varje individ har (ibid. s 48). Som 

nämnt i stycke 3.4.4 och 3.4.5 är det många faktorer som spelar in men i grunden är det de 

perceptuella preferenserna som är av största vikt och står i fokus. The Dunn and Dunn 

Learning Style Model förespråkar alltså att man som lärare i utformningen av uppgifter skall 

täcka in dessa fyra sinnen varje lektion så att varje individs behov blir mött (2004). Poängen 

är alltså att utgå ifrån elevens egna styrkor och anpassa metoderna därifrån. Om det är en stark 

lärstil för individen att lära sig i grupp uppmuntrar man denne att arbeta på det sättet. Det kan 

dock lika gärna vara så att man föredrar att arbeta med en vuxen och i så fall uppmuntras man 

att arbeta på det sättet.  
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5.3 Jämförande diskussion 
 

Det är som jag tidigare nämnt enligt min mening ohållbart att inta en antingen-eller hållning 

till de två perspektiven jag undersökt. I en artikel hänvisar Säljö till vad andra forskare såsom 

Ian Hacking sagt om ett annat intressant beroendeförhållande, nämligen om relationen mellan 

språk och verklighet (1999, s. 76). Hacking menar att det i sig är det lönlöst att ta den ena 

eller den andra sidan. Det behövs mer dynamiska sätt att förhålla sig till relationen språk och 

verklighet än att hamna i något av dessa två hopplösa diken (ibid.). Samma sak kan man 

kanske också säga om relationen individ och kollektiv. Endast som kompletterande kan de 

göra någon nytta. Det finns dock en tendens att betona skillnaderna mellan dessa två som vore 

de varandras motsatser och detta är något bland annat Säljö ställer sig tveksam till. Dock är 

det klart att det finns skillnader mellan de två perspektiven och dessa skall vi titta på närmare i 

detta stycke.  

Lena Boström lyfter själv fram vikten av det sociokulturella perspektivet i sin 

avhandling. Dock skriver hon att det finns de som motsätter sig ett renodlat sociokulturellt 

perspektiv. Boström menar, när hon refererar till det Carlgren uttryckt om saken, att det finns 

svårigheter kopplat med att se lärande ur ett sociokulturellt perspektiv och att dessa 

svårigheter främst består i att skilja metoder från lärande och sträva efter de bästa metoderna 

(2004, s. 37). Att lyfta fram pratiskt tillämpbara metoder är det Boströms avhandling syftar till 

och hon menar att det finns en avsaknad av detta i det sociokulturella perspektivet. Säljö rör, 

likt Boström, vid det faktum att skolan har misslyckats med sitt uppdrag och han menar att 

”Den intressanta frågan blir att utröna varför människor engagerar sig i och motiveras av vissa 

läroprocesser, medan det ofta är svårt att skapa ett sådant engagemang i andra sammanhang” 

(2000, s. 28). Jag tolkar det som att Säljö refererar till läroprocesser som tar plats i skolans 

värld när han skriver andra sammanhang och att detta är en fråga som Säljö menar är viktig 

trots att det i boken aldrig ges något konkret svar på denna enligt honom intressanta fråga. 

En annan intressant fråga där det blir intressant att se hur de två perspektiven resonerar 

är frågan kring ”svaga” elever och hur vi skall möta deras behov i dagens skola. Säljös svar på 

detta är enkelt uttryckt att ändra de cementerade mönster och traditioner som återfinns i 

institutionen skola och bredda kommunikationen och samtalet mellan den erfarne och 

nybörjaren. Säljö skriver ”Det som vi uppfattar som inlärningssvårigheter, och som vi 

förlägger till individer och deras ’förmåga’ att tillägna sig matematik, engelska, 

samhällskunskap, kan kanske bättre förstås om vi analyserar de regler och traditioner för 

kommunikation som vuxit fram inom skola och utbildning, och de svårigheter barn (och 
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vuxna) kan ha att identifiera och anpassa sig till dem (2000, s. 12). Boströms svar på samma 

problem tar sin utgångspunkt mer i det faktiska läget som dagens skola är i, de direktiv som 

skolverket ger och naturligtvis också att hitta nya metoder för undervisning för att möta dessa 

elever. Man kommer väl i slutändan återigen tillbaka till Dysthes citat som refereras till i 

arbetets inledning där hon menar att man får olika svar beroende på vilken synvinkel man har 

på det hela. De teoretiska resonemangen kring faktorer som styrt skolan och resulterat i hur 

situationen ser ut idag eller de praktiska åtgärderna man kan vidta för att möjligen se en 

positiv utveckling i dagens skola. 

Naturligtvis finns det också en stor skillnad perspektiven emellan som är kopplad till 

synen på om lärande eller kognitiva processer kan studeras och var det sker. Bildligt talat 

menar man att inlärning sker inom individen och inom det individfokuserade perspektivet 

finns det en historisk tradition att ha detta synsätt som utgångspunkt. Det mänskliga intellektet 

har likheter med datorer i hur de processar och behåller eller inte behåller information menar 

man, och dessa tankegångar ser vi tydliga spår av än idag inom lärstilteorier. Individens egna 

förutsättningar blir utgångspunkten för att varje elev skall lyckas och genom att se hur varje 

unik elev hittar sin starkaste lärstil och använder den ser man inom detta perspektiv goda 

resultat i både nöjda elever och förbättrade resultat, allt enligt Boströms böcker (1997, 1998 

och 2004). Man utmanar de rigida undervisningsmönster som rått i skolan och erbjuder ett 

nytt sätt att arbeta för att ta sig förbi dessa. Rigida, eller cementerade mönster är också något 

som Säljö tar upp och resonerar kring i sin bok och medan han inte ger några konkreta 

metoder för att arbeta erbjuder han ett nytt sätt att tänka som utmanar den bild vi har av det 

som ofta rått inom institutionen skola, till exempel relationen och kommunikationen lärare 

och elev emellan. Dock menar han att det mänskliga tänkandet inte är möjligt att studera på 

det sätt man anser inom det individfokuserade perspektivet menar. Inom det sociokulturella 

perspektivet är det av yttersta vikt att de sociala faktorerna tas med i betraktning och att dessa 

faktorer är överställda det individuella då det, bildligt talat, i detta perspektiv är tydligt att 

inlärning sker i samspelet mellan individer.  

En annan skillnad kan ses i hur man resonerar kring motivation. Enligt det 

sociokulturella perspektivet lär sig människor ständigt men bara i de situationer som av olika 

anledningar motiverar dem. Frågan, som ovan nämnts, är enligt Säljö att ta reda på varför 

man motiveras i vissa situationer och inte i andra. Något konkret svar till detta ges dock inte 

men de tankar han presenterar är liknande de tankar Boström tar upp gällande frågan om 

motivation. Hon skriver bland annat om detta i sin avhandling under stycket 

problemgestaltning som jag delvis sammanfattat i stycke 5.2.1 ovan. Hon menar sig 
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personligen se en tendens till att yngre barn visar motivation och lust att lära men i takt med 

att de blir äldre minskar lusten att lära (2004, s 11 ff.). Min tolkning av Boströms forskning är 

att man arbetar på mer varierade sätt med yngre barn men att i takt med att arbetssätten och 

variationen minskar, minskar också elevers motivation. Om man däremot arbetar om 

undervisningen så att det öppnar för fler lärstilar kan man möjligen se en ökad motivation och 

lust att lära bland elever i alla åldrar. 

För att knyta an till bilden jag använde mig av i inledningen så är nog den största 

skillnaden mellan de två perspektiven som framkommit i denna studie det fokus man väljer att 

ha när man tittar på ”myntet” lärande. Säljö fokuserar i det sociokulturella perspektivet på hur 

skolans värld är uppbyggd som institution och hur han anser att man inom denna institution 

har definierat och formulerat lärande. Han eftersöker en breddning av förståelsen av lärande 

kopplat till individens samspel med de sociala faktorer hon är del av då allt individuellt 

lärande är oskiljbart sammanlänkat med det kollektiva lärandet. Bara om vi ser detta samband 

kommer vi att kunna förstå varför barn klarar sig olika bra i skolan. Boström fokuserar i första 

hand på praktiska metoder att kunna uppfylla de av skolverket givna anvisningarna och de 

utmaningar vi möter i dagens skola. Hon söker som sagt att ge konkreta tillvägagångssätt att 

göra detta och har sin utgångspunkt i att elevers tänkande är möjligt att studera. Bara om vi 

ser hur eleven bäst tar till sig och processar ny kunskap kan vi ge eleven förutsättningen att 

vara en del av skolan utifrån sina förutsättningar och behov. Detta sätt att arbeta välkomnas på 

flera platser i Sverige och ses av lärare som en utväg ur de hopplösa mönster man funnit sig 

själv i vad gäller oförmågan att möta alla elevers behov (080516). Avslutningsvis kan man 

alltså i denna korta diskussion anta att Säljö och Boström närmar sig ett liknande problem 

men från olika håll. Deras utgångspunkter är olika men målet är att bidra till att skolan som vi 

känner den mer och mer skall bli en skola för alla. 

 

5.4 Enkätstudien 
 

Innan jag utförde min enkätstudie hade jag utvecklat några hypoteser. Det var utifrån de 

tankegångar som presenterats i de olika perspektiven jag analyserat samt dessa hypoteser som 

jag utformade mina enkätfrågor. Den ena hypotesen var att man som lärare genom sina svar 

väljer en ”sida” och håller sig till den, t.ex. att man föredrar att arbeta individuellt och detta 

visar sig i de svar man ger. Den andra hypotesen var att man som lärare intar en både-och 

mentalitet. Då jag i mitt syfte använder formuleringen ”det komplexa förhållande” som råder 

mellan individ och kollektiv antog jag att detta skulle visa sig i att de flesta lärare intog en 
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både-och mentalitet då man i dessa ämnen svårligen kan ta ställning antigen åt den ena eller 

det andra hållet. Denna både-och mentalitet antog jag skulle visa sig i att man placerade sig på 

samma svarsalternativ i frågor som exempelvis fråga 8 som lyder: Det är bättre att elever 

jobbar tillsammans och fråga 9 som lyder: Det är bättre att elever jobbar enskilt.  

Som framgår av bilaga 3 var det också många lärare som visade en både-och mentalitet 

vad gäller förhållandet mellan individ och kollektiv. Några få hade en mer eller mindre tydlig 

linje där de föredrog ett arbetssätt och resonerade kring frågor om lärande mer åt det ena eller 

andra hållet. Men några få lärare utgör en tredje kategori som jag inte hade tänkt mig från 

början. Den består i att läraren i en del av enkäten föredrar ett arbetssätt före det andra men i 

en annan del av enkäten ändå drar mer åt det andra hållet. Detta var jag inte föreberedd på då 

jag trodde att en lärare åtminstone skulle hålla en linje (både-och eller föredra ett sätt) genom 

enkäten. Nedan kommer jag i textform att kort att redovisa tankar kring frågorna och de svar 

jag fick, samt i några fall redovisa svaren i tabellform.  

Som framgår av svarsöversikten har jag valt att redovisa antal yrkesverksamma år varje 

lärare har arbetat. Detta märks ut på följande sätt: Lärare 1 (34) där 34 alltså står för antalet år 

lärare 1 har jobbat. Då jag i brist på tid inte har kunnat ta med denna variabel i min analys av 

enkätstudien men jag ändå tycker att det är intressant för läsaren att kunna ta del av denna 

information, har jag alltså redovisat detta utan att för den skull vidare kommentera det. 

 

5.5 Egna kommentarer 

 

När det gäller att resonera kring människors uttalanden kring sina egna tankar ser jag det 

angeläget att ta upp en aspekt som Säljö tar upp gällande just detta. Följande citat beskriver 

det på ett bra sätt.  

 
Det vi säger är ingen direkt avspegling av vad vi tänker, och det vi tänker 

återspeglas inte nödvändigtvis i det vi säger. Det finns ingen mekanisk eller 

omedelbar relation mellan dessa två förlopp. Tänkandet (inom en individ) är 

en osynlig process som inte går att följa för en utomstående. Det som går att 

följa är vad människor säger och vad de gör, men vad vi säger och gör är av 

många skäl ofta något annat än vad vi tänker (2000, s. 115).  
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Här blir det tydligt att det finns en stor svårighet förbunden med att uttala sig om det man 

själv tänker. Detta måste tas i beaktning när jag behandlar de svar jag fått från lärare då de 

ombetts att just resonera kring hur de tänker om lärande.  

Inga samband kan heller dras eller konstateras i relation till den textanalys jag gjort 

utifrån de enkätsvar jag fått in då dessa representerar en försvinnande liten del av alla lärare i 

Örebro. Med andra ord kan enkätsvaren inte säga något om det jag i min textanalys kommit 

fram till. De kan heller inte säga något om lärare i allmänhet varför inga generella samband 

kommer att dras utifrån enkätsvaren. Dock kan de svar jag fått visa hur några lärare förhåller 

sig till påståenden om lärande. De kan också sannolikt säga något om hur läraren själv 

resonerar och varför, då den enskildes svar ibland skiljer sig åt. Detta är orsaken till att jag 

inte redovisar fråga 22 och 23 i ett eget stycke utan fortlöpande drar paralleller till dessa 

frågor i kommentarerna om de andra frågorna. Detta för att fråga 22 och 23 i en mening visar 

hur lärarna arbetar i praktiken med det som resonerat kring innan.  

En annan aspekt som liknar det resonemang som Säljö för om människans tänkande 

ovan och som jag också nämner i stycke 3.1.1 är Gilje och Grimens resonemang kring 

svårigheten att forska i sociala miljöer (2007, s. 93). Allt som har med människors utsagor om 

sina egna handlingar och sig själva att göra är i någon mån osäkert då man behöver insikt – en 

bild av vad man personligen tänker kring ett visst område och man behöver samtidigt utsikt – 

en bild av hur någon utomstående tänker kring detta område för att uttala sig säkert om de 

kunskaper man menar sig ha (2007 s. 13 ff., s. 166 ff.). Utan båda dessa två blir man enligt 

Gilje och Grimen vad man kallar en fackidiot och man inser inte begränsningarna av sin egen 

kunskap.  

Med andra ord, inget av det jag kommer fram till utifrån det lärarna svarar är fastställt 

på något sätt utan man måste alltid utgå ifrån att det är hypotetiska resonemang man för i 

studier av detta slag. 

 

5.5.1 Kommentarer kring frågorna 3-5 
 
3. Är hänsynstagandet till hur eleverna tänker (inre resonemang) viktigt i din undervisning? 

4. Är hänsynstagandet till elevernas egna förutsättningar, såsom starka och svaga sidor, viktigt 

i din undervisning? 

5. Är hänsynstagandet till individens deltagande i grupp viktigt i din undervisning? 
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Frågorna ovan besvarades på väldigt skilda sätt. Många lärare jämställde alla 3 frågornas 

betydelse men detta kunde ge sig uttryck i allt från ett alternativ 1 (mycket viktigt) på alla tre 

medan några lärare angav alternativ 5 eller 6 (Mindre viktigt och Inte alls viktigt) på alla tre 

som lärare 6, 8 och 12. De flesta lärare angav dock att dessa frågor var viktiga och vissa lärare 

tog också ställning och då mer åt individ hållet. Det rörde sig om små skillnader i 

svarsalternativen men ändå blev det tydligt att de hade en större benägenhet att dra åt 

individhållet. En av lärarna, lärare 11, drog lite mer åt grupp hållet men som sagt är skillnaden 

i svarsalternativ i de flesta fallen liten. 

 

5.5.2 Kommentarer kring påståendena 6-7 
 

6. Lärande sker i mötet mellan människor.  

7. Lärande sker inom individer. 

 
Påståendena ovan tog lärarna ställning till på ganska liknande sätt som till fråga 3-5. Det 

intressanta här var att samma lärare som föredrog individ hållet nu drog mer åt grupp hållet. 

Ett exempel är lärare 1 som gett grupp fråga 5 en 4:a (Till viss del viktigt) men senare ger 

grupp påstående 6 en 1:a och individ påståendet en 2:a. Samma lärare anger sedan i fråga 22 

och 23 att denne jobbar mycket med att elever arbetar enskilt och måttligt med att de arbetar i 

grupp. Visserligen är det som ovan nämnt inga stora skillnader alternativen emellan men det 

är ändå en intressant iakttagelse att följa en lärares resonemang. Samma gäller för lärare 6 

som inte tycker fråga 3 och 4 om individ är viktiga men ändå ger påstående 7 om individ en 

2:a (instämmer i hög grad) jämfört med påstående 6 som får en 3:a (instämmer över lag). 

Denne lärare anger också att han eller hon arbetar mer med enskilt arbete i klassrummet. 

Även lärare 23 är ett exempel på denna ambivalens. I fråga 1-3 gör han eller hon en tydlig 

markering att tycka individfrågorna vara viktiga men i stycket om påståenden ger samma 

lärare grupp påstående 6 en 2:a (instämmer i hög grad) medan individ påstående 7 bara får en 

4:a (instämmer delvis). Intressant är då också att samma lärare i fråga 22 och 23 menar att han 

eller hon arbetar mycket mer med att elever arbetar enskilt än att de arbetar i grupp. 

 

5.5.3 Kommentarer kring påståendena 8-9 
 
8. Det är bättre att elever jobbar tillsammans.    

9. Det är bättre att elever jobbar var för sig. 
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I dessa påståenden kan man dock se en tydlig skillnad mot påståendena ovan. Här verkar de 

allra flesta lärare undvika att instämma helt eller i hög grad och många lägger sig på 3:or eller 

4:or (instämmer över lag eller instämmer delvis) eller lägre. Några tar ändå ställning även här 

och de som gör det gör det i de allra flesta fallen till fördel för ett kollektivt arbetssätt. Se 

exempelvis lärare 30 som ger grupp påstående 8 en 1:a (instämmer helt) och individpåstående 

9 en 4:a (instämmer delvis). Intressant är dock att samme lärare anger i fråga 22 och 23 att 

han eller hon arbetar mycket mer med ett individuellt arbetssätt i klassrummet. 

 

5.5.4 Kommentarer kring påståendena 10 och 12 
 
10. Alla elever gynnas av att jobba själva.  

12. Alla elever gynnas av att jobba i grupp. 

 

I dessa påståenden gav många av lärarna dem 4:or eller 5:or eller lägre. Inte många tog ställning 

men de som gjorde det instämde något mer med grupp påståendet medan några få drog mer åt 

individ hållet. Något som är intressant är att vissa lärare tog ställning här trots att de inte gjort det 

tidigare i enkäten. Låt oss se på lärare 3 som jämställt de föregående alternativen men som på 

detta påstående ger påstående 10 en 5:a (instämmer i mindre grad) men påstående 12 en 3:a 

(instämmer över lag). Samma gäller för lärare 19 som jämställt tidigare påståenden men här ger 

påstående 10 en 4:a (instämmer delvis) och påstående 12 en 2:a (instämmer i hög grad).  

Visst finns det även lärare som driver en linje och inte visar på stor ambivalens. Till 

exempel finns lärare 29 som driver individ linjen hela vägen igenom enkäten eller lärare 14 som 

driver kollektiv linjen nästan hela vägen igenom enkäten förutom att denne lärare anger att den 

inte arbetar så mycket med ett kollektivt arbetssätt, men dessa lärare är få. Den ambivalens 

lärarna visar kan dock bero på många faktorer. Kanske är man inte så genomtänkt och mer bara 

kryssar det alternativ som låter bra. Kanske blev man avbruten efter att ha gjort halva enkäten 

och sedan återkom för att göra resten och då glömde hur man hade resonerat tidigare. Hur det än 

förhåller sig med den saken drar jag ändå slutsatsen att den ambivalens som upprepat visar sig i 

lärarnas svar sannolikt i grunden har att göra med den komplexitet som är förbunden med dessa 

frågor. 
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5.5.5 Kommentarer kring påståendena 14-16 
 
14. Lärandet möjliggörs genom en dialog. 

15. Tänkande är en individuell process. 

16. Tänkande är en kollektiv process. 

 
De svar som framkommer i dessa påståenden skiljer sig inte avsevärt från det som redan sagt 

angående påståendena och frågorna ovan varför jag inte vidare kommenterar dem här. 

 

5.5.6 Kommentarer kring frågorna 19 – 21 
 
Som jag skrev i stycke 3.5 vill jag titta lite extra på frågorna kring ämnet individualiseringen i 

skolan. De frågor som jag avser anges i titeln av detta stycke men jag kommer att fokusera på 

att redovisa fråga 19 och 21 i tabellform och 20 samt följfrågorna på fråga 21 i textform då de 

till sin karaktär bäst presenteras på detta sätt. Låt oss börja med fråga 19 som lyder: Tar man 

hänsyn till alla elevers behov och förutsättningar i dagens skola? 

 

4
9

21

1

Fråga 19
Ja Nej Delvis Ej svarat

 
 

Svarsutdelningen blev enligt tabellen ovan. Jag hade till en början haft en föreställning om att 

de flesta lärare skulle ange delvis på denna fråga och till viss del fick jag rätt. Dock visade det 

sig att fler tog ställning än vad jag hade trott.  

 

Nästa fråga var fråga 20 som lyder: Om nej eller delvis, kan du kort beskriva på vilket sätt 

man inte tar hänsyn till alla elevers behov och förutsättningar?  
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Flera lärare hänvisade här till att ett traditionellt arbetssätt inom skolan hindrar 

individualiseringen. En lärare (lärare 8) skriver exempelvis att ”Vi har inte tid för alla på det 

sätt vi vill” och menar att ”Brist på pengar, för traditionell undervisning” är en orsak till detta. 

Alltså befinner vi pedagoger oss, som nämnt i stycke 4.1, i en miljö vilken som tradition 

representerar tydliga ramar för sätt på vilka man skall interagera med eleverna (kollektiv) och 

samtidigt uppmanar oss att hitta unika vägar att nå var enskild elev (individ) enligt 

skolverkets krav på individualisering i skolan. Detta kan enligt min uppfattning tyckas vara en 

uppgift som till sin motsägelsefulla karaktär är mycket svår att utföra. Detta är något många 

av lärarna refererar till i sina svar. Brist på pengar och resurser var dock det mest 

förekommande svaret varför ämnet pengars betydelse utvecklas kort i stycke 5.5.9 nedan.  

 

Nästa fråga var således fråga 21 som lyder: Finns det möjligheter för att i enlighet med Lpo 

94 skapa en skola som gynnar alla elever? 

 

19

10

3 3

Fråga 21
Ja Nej Ja och Nej Ej svarat

 
 

Svarsutdelningen på denna fråga blev enligt ovan. På denna fråga hade jag medvetet valt att 

inte ha något ”mellan alternativ” då jag ville se lärarnas tankar framåt. Ett resultat av detta 

blev dock, enligt min tolkning, att några lärare valde att inte svara medan några andra av 

lärarna skapade ett tredje svarsalternativ som inte från början fanns. Man svarade både ja och 

nej och gav skäl till båda dessa alternativ. Dessa lärare, exempelvis lärare 8, skrev att det 

skulle kunna gå med ett mer flexibelt skolsystem på ja men att eftersom detta inte är en 

verklighet och att den kommunala skolan är en ”koloss på lerfötter” så är det inte möjligt på 

nej. Lärare 17 däremot skrev att det skulle kunna gå ”om det blir mindre klasser” på ja men att 

det inte finns tid på nej. Lärare 28 skriver det skulle behövas prov innan klasserna sätts ihop 

för att gå på ja men att det inte finns pengar på nej. 
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Över lag kan nämnas att de lärare som svarat ja svarar det under förutsättningen att det fanns 

mer pengar. Ingen är helt positiv till att detta skulle kunna bli en verklighet men några ser det 

ändå som en möjlighet, exempelvis lärare 26 som skriver att ”förhoppningsvis gynnas skolan 

alla om än i olika grad”. Några lärare är dock inställda på att det aldrig kommer att ske till 

exempel lärare 1 som uttrycker att ”tanken är god men svår att få till i praktiken” eller som 

lärare 3 skriver: ”En skola för alla är tyvärr ett utopiskt tänkande”. Då pengar anges som 

något som är så avgörande för hur mina respondenter svarar tycker jag som sagt att det är värt 

att kort utveckla detta under stycke 5.5.9 nedan. 

 

5.5.7 Skillnader mellan två arbetssätt? 
 

Jag ville som redan nämnts se om det blev en svarsspridning i enkätsvaren till följd av att i 

viss mån arbeta på olika sätt i samma åldersgrupp då jag på högstadieskolan fick dela ut 

enkäten till 8 lärare som jobbade med att eleverna planerade och disponerade över 50 % av 

sin lektionstid (för enkelhetens skull kallat arbetslag 1) och till 6 lärare som arbetade med ett 

mer renodlat traditionellt undervisningssätt på grund av att de, enligt min kontaktperson, 

ansåg att deras elever inte klarade av att disponera över sin egen tid (för enkelhetens skull 

kallat arbetslag 2). 

 En tanke, eller kanske snarare förutfattad mening jag hade, var att de lärare som jobbade 

i arbetslag 2 skulle vara lite mer negativa och pessimistiska till möjligheten att möta alla 

elevers individuella behov och att de lärare som redan arbetade med att eleverna förfogade 

över och själv planlade 50 % av lektionstiden skulle vara övervägande positiva till ett 

individuellt arbetssätt. Det verkliga utfallet blev dock inte så enkelt. Vad gäller inställningen 

till möjligheten att skapa en skola för alla var det faktiskt så att fler av lärarna i arbetslag 1 

som arbetade med ett mer individanpassat sätt än de 6 lärare som jobbade mer traditionellt 

svarade att det inte fanns möjlighet att skapa en skola för alla.  

 Vad gäller inställningen till individuellt arbete såg jag ingen större skillnad mellan 

svarsalternativen de båda arbetslag hade valt. Några få i båda arbetslagen var mer för ett 

individuellt arbetssätt medan de flesta av dem jämställde vikten av både och. En lärare i den 

arbetslag 2 var mer för att grupparbete gynnade alla men annars hittade jag inga större 

skillnader. Inte heller vad gällde betydelsen av arbetssätt (fråga 22 och 23) skilde de två 

arbetslagen åt. Dock kunde jag se att fler lärare arbetslag 1 föredrog ett arbetssätt före det 
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andra men detta kunde gälla både att arbeta med gruppaktiviteter eller individuellt arbete. 

Lärarna i arbetslag 2 jämställde mer vikten av båda arbetssätten. 
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5.5.8 Skillnader skolorna emellan? 
 

Min enkät gick som nämnt ut till en kommunal högstadieskola, en fristående grundskola och 

en gymnasieskola, då jag ville göra en allmän studie som visade skilda pedagogers sätt att 

resonera kring lärande. Jag ville vidare se om det blev en svarsspridning i enkätsvaren till 

följd av att arbeta med olika åldrar. Den skillnad som jag tydligast kunde lokalisera var att 

betydligt fler av lärarna på gymnasiet ansåg att man tar hänsyn till alla elevers behov och 

förutsättningar i dagens skola (fråga 19) och alla utom en svarade ja på frågan om det finns 

möjligheter att skapa en skola som gynnar alla elever (fråga 21). Detta var en stor skillnad 

från de andra skolorna. Den mest negativa inställningen återfanns på högstadieskolan och den 

största spridningen fanns på grundskolan. En orsak till detta kan vara att grundskolan är en 

mindre skola som omfattar stadierna 1-9 och att de stora skillnaderna till stor del var en följd 

av att de jobbar med skilda åldrar. Detta kan jag dock bara anta då lärarna inte skrev vilka 

åldrar de undervisade. En annan skillnad var i frågorna 22 och 23 där gymnasielärarna mer 

använde sig av ett individuellt arbetssätt jämfört med lärarna i högstadiet och grundskolan 

som mer växlade från individuellt till kollektivt arbetssätt. Detta var något som jag hade haft 

en uppfattning om och i detta fall visade det sig vara rätt. Orsaken tror jag till stor del hänger 

ihop med att man på gymnasiet har mer ansvar för, och kanske framför allt har valt, sin egen 

utbildning. Många lärare jämställde dock de två arbetssätten. 

 

5.5.9 Är pengar lösningen? 
 

Det finns som sagt en rad skäl till varför människor svarar som de gör och de kan vi inte 

undersöka här men ett skäl som de flesta av lärarna återkom till är att det näst intill är en 

omöjlighet att få till stånd individualisering i praktiken då resurserna att möta alla elever inte 

finns där. Jag vill här återknyta till den diskussion jag förde i stycke 3.2.1 kring den forskning 

som Mona Mourshed och Michael Barber presenterar i sin rapport How the world’s best-

performing school systems come out on top (2007). Mot bakgrund av de enkätsvar som 

återkommande refererar till att brist på resurser är orsak till att man inte kan möta alla elevers 

behov är det av intresse att ta in de tankar som presenterats i den nämnda rapporten då de 

fungerar som något som lärarnas svar blir intressanta i relation till. 

 De reformer som har gjorts under årens lopp för att förbättra skolan är det som Barber 

och Mourshed har granskat för att se vilken verkan de fått. Resultaten är nedslående. Praktiskt 
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taget alla reformer under de senaste fyrtio åren har lett till sjunkande kvalitet i skolan. 

Framgångsrika skolsystem är de som inriktar sig på ämneskunskaper och intelligenta lärare, 

inte på att sätta "eleven i centrum". Jag kommer nu att sammanfatta de faktorer som Barber 

och Mourshed lokaliserat som avgörande för att skolan blir framgångsrik.  

 Den första iakttagelsen är som redan nämnt att det inte finns ett direkt samband mellan 

investering i utbildning och resultat. Detta kan kanske vara förvånande för många inom 

skolans värld men rapporten visar att länder som Sydkorea och Finland som ligger långt 

framme resultatmässigt inte är de som investerar mest. Däremot koncentrerar de sig på 

ämnesinlärning. Rapporten visar vidare att lärares intelligens och utbildning är nyckelfaktorer. 

Elever som får duktiga lärare blir själva duktiga. Barber och Mourshed efterlyser alltså en 

total förändring av vårt utbildningssystem men menar att viktigaste ändå är lärarutbildningen. 

Detta är något som jag inte tror tas emot med öppna armar i Sverige som ju är något av ett 

medelmåttans land som inte förespråkar elittänkande inom skolvärlden, men det är ändå ett 

faktum som vi i framtiden kanske måste tvingas ta ställning till. 

 Allt detta är intressant i relation till lärarnas enkätsvar då väldigt många av dem svarat 

att just resurser av olika slag är förutsättningen till att lyckas med sitt uppdrag. Dock visar 

denna rapport att pengar i sig aldrig är tillräckligt. Resurser i sig är inte grundproblemet utan 

författarna menar att problemet bland annat ligger i lärarnas kompetens. Intressant är det då 

att nämna att några lärare hänvisar till just för dåligt utbildade lärare som en annan orsak. 

Frågan är vem de hänvisar till, sig själva eller kanske nyutexaminerade lärare? Detta kan man 

naturligtvis bara spekulera i. 
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6 AVSLUTANDE KOMMENTAR 
 

Som jag nämner i stycke 3.2.2 är Ola Halldéns avhandling ett exempel på hur ett arbete kan 

förändras mycket längs vägen (1982). I början av denna studie hade jag för avsikt att skriva 

om ett perspektiv på lärande, eller kanske studera och redovisa Gardners intelligenser. Jag ser 

nu vilken oerhört begränsad studie det skulle blivit. Upprepande gånger under min sista 

termin på lärarutbildningen har min handledare Owe Lindberg påpekat att något endast blir 

intressant i relation till något annat. Den resa detta arbete har varit är ett tydligt exempel på 

detta. Att kontrastera individ och kollektiv har både varit spännande, utmanande och oerhört 

omfattande. Det är också därför jag tycker att det Halldén skriver i sin avhandling om arbetes 

föränderlighet är något som tangerar den komplexitet som råder när vi närmar oss lärande 

som jag skrivit om i denna uppsats. Hans avhandling avsåg att studera elevaktivitet och 

studera sambandet mellan samhällsanknytning och förekomsten av elevaktivitet. Han 

observerade bland annat en klass på gymnasiets projektarbete kring arbetsmarknaden. Halldén 

noterade att det projektarbete de elever han observerade utförde i hög grad var knutna till 

deras egna osäkra framtid. På denna tid var ju arbetslösheten mycket hög i Sverige och 

framtiden var allt annat än ljus för de studenter Halldén observerade. Detta torde alltså vara en 

orsak som sannolikt borde ge upphov till elevaktivitet, enligt Halldén. Ändå visade det sig att 

eleverna inte förmådde att se den koppling som existerade mellan deras egen situation och 

den uppgift de utförde och sannolikt förmådde heller inte läraren att förmedla denna koppling 

till eleverna. Projektarbetet förblev alltså en uppgift som var av elevaktiv karaktär men som 

tråkigt nog inte hade någon reell verklighetsanknytning för eleverna. Detta menar Halldén är 

ett exempel på hur metoder som elevaktivitet är ”aldrig så välmenande reformer och försök i 

skolan” men att de förblir begrepp som svårligen omsätts i verkligheten och därför ”inte 

behöver vara annat än ett nytt sätt att anpassa sig till givna krav” (ibid. s 3).  

Detta belyser som sagt komplexiteten i lärandet men även den svårighet som är kopplad 

med att som forskare hitta det man sökte efter. Min uppsats har varit en jämförande studie av 

två olika perspektiv på lärande men under arbetets gång har jag upptäckt mycket mer än så. 

Skulle jag skriva en c-uppsats nu skulle mitt syfte för arbetet se helt annorlunda ut än vad det 

gjorde i början av detta arbete, något Halldén också tar upp i sin avhandling. Som framgår av 

stycket nedan finns det perspektiv som lyfts fram under denna resa som skulle vara intressanta 

att studera vidare såsom kulturens betydelse för inlärning, bland annat. Alltså är aspekten av 
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arbetets föränderlighet viktig att lyfta fram då den gäller i all typ av forskning och Halldéns 

ödmjuka framställning av sitt arbete är ett bra exempel på detta. 

 

6.1 Vidare studier 
 
Jag vill här kort presentera några idéer till möjliga vidare studier. Några kommande 

avhandlingar inom området lärstilar är på gång i Amerika. De belyser t.ex. lärstilar och små 

barn (9 månader och uppåt), rektorernas roller samt multikulturella studier av ungdomar 

världen över, där bl. a svenska ungdomar från Arvidsjaur deltagit (08-05-16). Det senare 

ämnet, multikulturella studier, verkar i koppling till detta arbete vara av stort intresse då det 

på många sätt är där de två perspektiven jag jämfört i denna studie skiljer sig. Att läsa mer om 

hur svenska högstadieungdomar lär sig jämfört med t.ex. ungerska, nyzeeländska och tyska 

vore väldigt intressant i relation till det Säljö skriver om avsaknaden att ta in de kulturella 

aspekterna i kognitivistiskt inspirerade perspektiv.  

 

6.2 Slutord 
 
Avslutningsvis vill jag bara skriva några ord om det arbete som nu ligger bakom mig. Först 

kan nämnas att denna studie har varit berikande på mer än ett sätt. De tankegångar och idéer 

som presenterats i denna uppsats visar att inget i livet är enkelt att förklara. Dock upplever jag 

att vetskapen om de båda perspektiven på lärande, och de svaga och starka sidor de samtidigt 

representerar, bättre rustat mig framför allt inför mitt kommande uppdrag som lärare. Sedan 

har det även varit en resa att sätta sig in i ett så komplext ämne som detta och förstå att det i 

grunden handlar om att motsättningar av det slag som förhållandet mellan individ och 

kollektiv representerar är sådant vi dagligen möter och kommer att möta hela livet och detta 

har gett mig en mer ödmjuk hållning till lärandets natur och livet. 
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Bilaga 1 

Följande enkät vill undersöka pedagogers uppfattningar i frågor om lärande. Ingen elev är 
den andre lik och generalisering är därför svårt. Trots detta önskar jag att Du försöker att ta 
ställning genom att Du placerar Dig själv utifrån det alternativ som bäst motsvarar Din 
uppfattning.  
 

Kön:  Kvinna    Man  

Utbildning:______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Yrkesverksamma år:________ 

Skola:  __________________ 

 
I skolan omges eleven av faktorer som utgör den fysiska skolmiljön. Samtidigt kan man också 
uttrycka att människan är en hel värld på insidan som utgör den inre miljön. 
 
Alternativen som anges i fråga 1 gäller fram till fråga 5.  
Kryssa i på nr. 1 och ringa in på nr. 3 - 5. 
 

1. I hur stor utsträckning är den yttre miljön omkring eleven viktig?     

1. Mycket viktig  2. Ganska viktig  3. Över lag viktig  4. Till viss del viktig  5.  Mindre viktigt  6. Inte alls viktig   

2. Vilka aspekter i den yttre miljön är tycker du är viktigast? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Är hänsynstagandet till hur eleverna tänker (inre resonemang) viktigt i din 
undervisning? 

 
           1      2       3       4       5      6 
 

4. Är hänsynstagandet till elevernas egna förutsättningar, såsom starka och svaga sidor, 
viktigt i din undervisning? 

               1      2       3       4       5      6 
 

5. Är hänsynstagandet till individens deltagande i grupp viktigt i din undervisning? 
           1      2       3       4       5      6 
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Alternativen som anges direkt nedan gäller fram till fråga 16. Ringa in ditt svar. 
1. Instämmer helt 2. Instämmer i hög grad  3. Instämmer över lag  4. Instämmer delvis  5. Instämmer i mindre grad  6. Instämmer inte alls 

 

Hur reagerar du på följande påstående:                 

6. Lärande sker i mötet mellan människor.       1      2       3       4       5      6 

7. Lärande sker inom individer.        1      2       3       4       5      6 

8. Det är bättre att elever jobbar tillsammans.        1      2       3       4       5      6 

9. Det är bättre att elever jobbar var för sig.              1      2       3       4       5      6  

10. Alla elever gynnas av att jobba själva.                   1      2       3       4       5      6  

11. Vissa elever gynnas av att jobba själva.                 1      2       3       4       5      6  

12. Alla elever gynnas av att jobba i grupp.                1      2       3       4       5      6  

13. Vissa elever gynnas av att jobba i grupp.              1      2       3       4       5      6  

14. Lärandet möjliggörs genom en dialog.                  1      2       3       4       5      6 

15. Tänkande är en individuell process.      1      2       3       4       5      6 

16. Tänkande är en kollektiv process.      1      2       3       4       5      6 

 
17. Om du instämmer med påstående nr. 11, vilka elever gynnas särskilt av att jobba 

själva?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

18. Om du instämmer med påstående nr. 13, vilka elever gynnas särskilt av att jobba i 

grupp? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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I Lpo 94 står bland annat att skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras 
att inhämta kunskaper. Vidare står det att man skall utgå från varje enskild individs behov 
och förutsättningar i sitt arbete. 

 
19. Tar man hänsyn till alla elevers behov och förutsättningar i dagens skola?  

Ja             Nej        Delvis    

 

20. Om nej eller delvis, kan du kort beskriva på vilket sätt man inte tar hänsyn till alla 
elevers behov och förutsättningar? 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
Om du svarat på fråga 20: 

21. Finns det möjligheter för att i enlighet med Lpo 94 skapa en skola som gynnar alla 
elever? 

 
Ja   [  ]              nej   [  ]  

   

(a) Om ja, förklara kortfattat ett sätt genom vilket det skulle kunna ske. 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
(b) Om nej, förklara kortfattat varför du inte tror det. 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

22. Vilken betydelse har moment som innefattar att elever jobbar i grupp för din 

undervisning?  

Stor    Ganska stor    Måttlig    Mindre stor    Liten    Ingen  
 
23. Vilken betydelse har moment som innefattar att elever jobbar enskilt för din 

undervisning? 

Stor    Ganska stor    Måttlig    Mindre stor    Liten    Ingen  
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24. Kan du ge exempel på någon situation där det har fungerat bättre med att eleverna 

jobbar i grupp än att de jobbar själva? Om ja, förklara kortfattat! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

25. Kan du ge exempel på någon situation där det har fungerat bättre med att eleverna 

jobbar själva än att de jobbar i grupp? Om ja, förklara kortfattat! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Avslutande kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack så mycket för Din medverkan! 
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      Bilaga 2 

 

Hej!                Örebro den 21 april 

 

Nedan ser du lite kort info ang. vad som är bra att säga till de lärare som medverkar i studien. 

 

 

• Inget svar kommer att kunna spåras till just denna skola eller arbetslag, utan allt sådant 

avkodas i själva uppsatsen. 

• Under ”utbildning” är det bra om jag ser vilka ämnen de undervisar. 

• Enkäten tar ca 15 min att göra. 

• Lämnas till kontaktperson senast onsdag innan de gått för dagen. 

• Under punkten Avslutande kommentarer är det självklart helt frivilligt att skriva 

något. 

 

Ha det gott och tack för hjälpen! 

Crista 
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 Bilaga 3 

Enkätundersökning ‐ en svarsöversikt 
Fråga Lärare 1 (34) Lärare 2 (10) Lärare 3 (3) Lärare 4 (0) Lärare 5 (13) 

3 2 2 2 2 2 

4 1 1 3 2 1 

5 4 1 2 2 3 

6 1 2 1 3 3 

7 2 / 1 3 1 

8 4 3 4 4 4 

9 4 4 4 5 4 

10 5 5 6 5 1 

11 2 3 1 4 1 

12 4 4 3 4 1 

13 2 2 1 3 1 

14 2 1 1 2 4 

15 3 3 4 3 4 

16 5 2 4 4 4 

19 nej delvis delvis ja nej 

20 
Man missar de duktiga och har 

bara resurser för de svaga. 
Arbetssättet är för traditionellt. 

Man utgår från gruppen när 
man planerar, inte individen.  

komplex fråga som involverar 
föräldrar. För mycket fokus 

ligger på svaga elever istället 
för de som vill något.  

  
Knapphändiga resurser, för 

likartad undervisning, för dåligt 
utbildade lärare.  

21 nej nej nej   nej 

(a)           

(b) Tanken är god men svår att få 
till i praktiken. 

Inte om man menar alla, vissa 
elever når man inte som lärare 

av olika anledningar. 

En skola som gynnar alla är 
tyvärr ett utopiskt tänkande.  

  Se fråga 20.  

22 Måttlig stor / ganska stor måttlig 

23 Stor stor / ganska stor måttlig 

 
På fråga 3‐5 gäller följande 
alternativ: 1. Mycket viktig  2. Ganska viktig  3. Över lag viktig  4. Till viss del viktig  5.  Mindre viktigt  6. Inte alls viktig  

 
På  fråga 6 – 16 gäller följande 
alternativ: 

1. Instämmer helt 2. Instämmer i hög grad  3. Instämmer över lag  4. Instämmer delvis  5. Instämmer i mindre grad  6. Instämmer inte 
alls 

 
På fråga 22‐23 gäller följande 
alternativ: Stor    Ganska stor    Måttlig    Mindre stor    Liten    Ingen  
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Enkätundersökning ‐ en svarsöversikt 
Fråga Lärare 6 (9) Lärare 7 (0,5) Lärare 8 (2) Lärare 9 (2) Lärare 10 (37) 

3 6 3 4 3 1 

4 6 1 3 3 1 

5 4 2 4 3 1 

6 3 3 3 3 1 

7 2 2 3 2 1 

8 4 2 5 4 4 

9 4 6 5 4 4 

10 5 3 6 4 4 

11 3 2 1 1 4 

12 4 1 6 4 4 

13 3 2 1 1 3 

14 2 1 3 3 1 

15 3 3 2 4 3 

16 4 2 2 4 2 

19 delvis delvis nej delvis delvis 

20 
Det saknas resurser i form av 
assistenter, lärare och special 

pedagoger.  

Man tenderar att lägga sig på en 
”mellannivå” som missgynnar 

svaga och starka.  

Vi har inte tid för alla på det sätt 
vi vill. Brist på pengar, för 
traditionell undervisning.  

Svårt att tillgodose allas behov 
då de är så många. Pga. mycket 

arbete med de svaga blir det 
inte mycket tid för de starka.   

Det är en ”omöjlighet” att i ett 
kollektiv på 20‐30 elever kunna 

tillfredsställa alla hela tiden.  

21 ja ja ja och nej ja nej 

(a) Mera resurspengar.  
Mera resurspengar. Flexiblare 

gruppindelning.  

Flexibel gruppindelning, 
kurssystem istället för ämnes 

indelning, statlig skola, 
blockläsning.  

Om det fanns fler lärare och 
resurser i skolan. 

  

(b)     

Kommunal skola = koloss på lerfötter. 
Sociokulturellt arbetssätt fungerar ibland 

men lärare måste vara som elektriker ‐ 
ständigt byta för att upprätthålla intresset 

hos elever. Man kan inte snöa in i ett 
område som tomtarna på pedagogiska 

institutionen.  

  
Det skulle gå åt alldeles för 

mycket resurser. 

22 ganska stor ganska stor måttlig mindre stor ganska stor 

23 stor måttlig ganska stor ganska stor ganska stor 

 
På fråga 3‐5 gäller följande 
alternativ: 1. Mycket viktig  2. Ganska viktig  3. Över lag viktig  4. Till viss del viktig  5.  Mindre viktigt  6. Inte alls viktig  

 
På  fråga 6 – 16 gäller följande 
alternativ: 1. Instämmer helt 2. Instämmer i hög grad  3. Instämmer över lag  4. Instämmer delvis  5. Instämmer i mindre grad  6. Instämmer inte alls 

 
På fråga 22‐23 gäller följande 
alternativ: Stor    Ganska stor    Måttlig    Mindre stor    Liten    Ingen  
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Enkätundersökning ‐ en svarsöversikt 
Fråga Lärare 11 (20) Lärare 12 (12) Lärare 13 (3) Lärare 14 (5) Lärare 15 (4) 

3 4 6 2 3 1 

4 4 6 2 3 1 

5 3 5 3 3 1 

6 2 1 4 1 1 

7 1 3 4 3 1 

8 3 3 4 2 3 

9 3 3 4 5 5 

10 6 5 4 6 6 

11 4 1 4 2 1 

12 4 6 4 2 5 

13 4 1 4 2 1 

14 4 1 2 1 1 

15 4 3 4 4 1 

16 4 3 / 4 1 

19 delvis nej delvis delvis delvis 

20 Brist på tid (personal), bristande 
kunskaper.  

I stora elevgrupper krävs fler 
lärare för att kunna ”fånga upp” 

alla.  

Ibland är det svårt att identifiera 
vilka problem som finns.  

vet ej.  
Brist på resurser gör att inte alla 

får den hjälp de behöver.  

21 nej ja ja / ja 

(a)   
Ett större mentorskap där tid 
avsetts på ett individanpassat 

sätt.  

Fler lärare, mer pengar till 
material, fler lokaler.  

  

Hög lärartäthet, kontinuerlig 
kompetensutveckling och ökat 

samarbete mellan hem och 
skola.  

(b) 

Det finns en resurs‐ kuskaps‐ och 
lokalbrist. Läromedel som är 

anpassat är inte bra. Omotiverade 
elever. Elever med dignoser finns det 
ej bra hjälp för i tillräckligt hög grad. 

        

22 måttlig ganska stor ganska stor måttlig stor 

23 måttlig ganska stor ganska stor måttlig stor 

 
På fråga 3‐5 gäller följande 
alternativ: 1. Mycket viktig  2. Ganska viktig  3. Över lag viktig  4. Till viss del viktig  5.  Mindre viktigt  6. Inte alls viktig  

 
På  fråga 6 – 16 gäller följande 
alternativ: 1. Instämmer helt 2. Instämmer i hög grad  3. Instämmer över lag  4. Instämmer delvis  5. Instämmer i mindre grad  6. Instämmer inte alls 

 
På fråga 22‐23 gäller följande 
alternativ: Stor    Ganska stor    Måttlig    Mindre stor    Liten    Ingen  
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Enkätundersökning ‐ en svarsöversikt 
Fråga Lärare 16 (4) Lärare 17 (5) Lärare 18 (11) Lärare 19 (40) Lärare 20 (6) 

3 1 2 2 1 1 

4 1 2 2 1 1 

5 2 2 2 1 1 

6 3 2 2 2 1 

7 3 3 2 1 2 

8 4 4 4 4 2 

9 4 4 3 4 5 

10 5 5 5 4 6 

11 3 1 2 4 1 

12 5 5 4 2 6 

13 3 1 3 4 1 

14 3 2 2 4 1 

15 3 4 4 4 5 

16 3 4 4 4 2 

19 delvis delvis nej delvis nej 

20 
Under lektionen finns det inte 

utrymme att mötas allas behov. 
Elever som behöver 

specialundervisning förbises.  

Tidsbrist.  
Ekonomiska nedskärningar, för 

mycket MBL osv.  

Det går inte helt och fullt pga. 
för stora klasser. Ett ja‐svar 

förutsätter väldigt små klasser. 

Det är svårt att tillgodose allas 
behov ständigt men 

förhoppningsvis möts alla 
utifrån sina behov och 

förutsättningar nu och då.  

21 nej ja och nej ja nej ja 

(a)   Om det blir mindre klasser.  
Om vi som vuxna tar tillbaka en 

rätt auktoritet istället för att 
abdikera.  

  
Mindre klasser och fler lärare så 
att man hinner med alla elever. 

(b) 
Elevers har så olika behov. Inte 
bara svaga elever utan också 
elever begåvade inom idrott, 

konst, musik osv.  

Tiden räcker inte till, som lärare 
har man redan många bollar i 

luften. Det kräver en planering 
man inte hinner med.  

  

Det är något att sträva mot men 
det skulle kosta enorma 

summor, mycket personal och 
kräva många lokaler.  

  

22 mindre stor måttlig ganska stor måttlig måttlig 

23 mindre stor ganska stor måttlig ganska stor måttlig 

 
På fråga 3‐5 gäller följande 
alternativ: 1. Mycket viktig  2. Ganska viktig  3. Över lag viktig  4. Till viss del viktig  5.  Mindre viktigt  6. Inte alls viktig  

 
På  fråga 6 – 16 gäller följande 
alternativ: 

1. Instämmer helt 2. Instämmer i hög grad  3. Instämmer över lag  4. Instämmer delvis  5. Instämmer i mindre grad  6. Instämmer inte 
alls 

 
På fråga 22‐23 gäller följande 
alternativ: Stor    Ganska stor    Måttlig    Mindre stor    Liten    Ingen  
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Enkätundersökning ‐ en svarsöversikt 
Fråga Lärare 21 (26) Lärare 22 (30) Lärare 23 (25) Lärare 24 (1) Lärare 25 (6) 

3 1 4 2 1 2 

4 2 3 1 1 1 

5 2 3 4 1 1 

6 2 3 2 1 3 

7 1 3 4 1 2 

8 4 4 5 4 3 

9 4 4 5 4 3 

10 5 5 6 6 6 

11 2 2 1 4 1 

12 4 4 6 4 6 

13 5 2 1 3 1 

14 3 4 2 1 2 

15 1 4 5 4 3 

16 5 4 4 4 3 

19 delvis nej / delvis delvis 

20 

En del elever skulle behöva mer 
avskilda och lugna miljöer än vad 

som kan ges. Tids‐ och 
resursaspekten kan också göra det 

svårt att individanpassa.  

Dagens system med 
åldersklasser gör att spridningen 
är så stor i förmåga och intresse 
att allas intressen knappast kan 

tillgodoses.  

  

Så långt det går tar man hänsyn till 
allas behov och förutsättningar. I de 

fall elever behöver särskilt stöd 
kanske de inte får hjälp så fort som 
de skulle behöva då det ibland bör 

göras utredningar först.  

Alla elever har olika behov och i 
stora grupper är det svårt att 
tillgodose alla behov även om 

ambitionen finns där.  

21 ja nej / ja / 

(a) 

En lugn och strukturerad miljö 
och undervisning som inte minst 

gynnar de svaga. De starka 
måste få chans till större 

utmaningar.  

    
Om alla elever får den hjälp de 

behöver och blir sedda och 
uppmärksammade.  

  

(b)   

Det finns så många faktorer som 
inverkar. Tidsandan, 

hemmiljöer, uppfostran, medias 
påverkan osv.  

      

22 stor ganska stor mindre stor stor ganska stor 

23 stor måttlig stor stor ganska stor 

 
På fråga 3‐5 gäller följande 
alternativ: 1. Mycket viktig  2. Ganska viktig  3. Över lag viktig  4. Till viss del viktig  5.  Mindre viktigt  6. Inte alls viktig  

 
På  fråga 6 – 16 gäller följande 
alternativ: 1. Instämmer helt 2. Instämmer i hög grad  3. Instämmer över lag  4. Instämmer delvis  5. Instämmer i mindre grad  6. Instämmer inte alls 

 
På fråga 22‐23 gäller följande 
alternativ: Stor    Ganska stor    Måttlig    Mindre stor    Liten    Ingen  
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Enkätundersökning ‐ en svarsöversikt 
Fråga Lärare 26 (7,5) Lärare 27 (1) Lärare 28 (4) Lärare 29 (7) Lärare 30 (15) 

3 2 3 2 2 1 

4 2 3 3 4 1 

5 2 3 4 5 1 

6 3 1 2 4 1 

7 2 2 2 2 1 

8 3 3 3 4 1 

9 4 3 3 3 4 

10 5 6 6 3 3 

11 3 4 1 3 2 

12 5 5 6 5 2 

13 3 4 2 4 1 

14 2 2 4 3 1 

15 3 5 3 2 2 

16 3 2 / 4 2 

19 delvis nej delvis ja ja 

20 

Man gör så gott man kan med 
individualisering, men för att 
undervisningen skall kunna 
bedrivas måste mycket gås 

igenom i grupp.  

Man ser mer till gruppen än till 
individen med allt från lokaler 

till lärare och material 
(läromedel).  

Stora klasser och tajta scheman 
gör att det inte går. Varierat 

arbetssätt gör att man delvis tar 
hänsyn till detta.  

    

21 ja nej ja och nej     

(a) Förhoppningsvis gynnar skolan 
alla om än i olika grad.  

  

Mindre klasser, bättre scheman 
och lokaler. Prov innan 

klasserna sätts ihop för att se 
elevernas förkunskaper.  

    

(b)   
Variationen av elever är för stor 

för vad skolans struktur kan 
klara av.  

Pengar.     

22 måttlig måttlig liten mindre stor måttlig 

23 ganska stor ganska stor stor stor ganska stor 

 
På fråga 3‐5 gäller följande 
alternativ: 1. Mycket viktig  2. Ganska viktig  3. Över lag viktig  4. Till viss del viktig  5.  Mindre viktigt  6. Inte alls viktig  

 
På  fråga 6 – 16 gäller följande 
alternativ: 1. Instämmer helt 2. Instämmer i hög grad  3. Instämmer över lag  4. Instämmer delvis  5. Instämmer i mindre grad  6. Instämmer inte alls 

 
På fråga 22‐23 gäller följande 
alternativ: Stor    Ganska stor    Måttlig    Mindre stor    Liten    Ingen  
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Enkätundersökning ‐ en svarsöversikt 
Fråga Lärare 31 (20) Lärare 32 (30) Lärare 33 (39) Lärare 34 (12) Lärare 35 (7) 

3 2 1 2 1 1 

4 3 1 2 2 2 

5 3 1 3 2 1 

6 2 3 2 1 2 

7 2 3 1 1 2 

8 3 3 3 2 2 

9 3 3 5 2 6 

10 3 3 5 4 6 

11 1 1 2 4 2 

12 4 3 5 2 6 

13 1 1 2 3 2 

14 1 3 2 1 1 

15 2 3 2 3 1 

16 2 3 3 2 6 

19 delvis delvis nej delvis ja 

20 Svårt att få tid med lärande 
dialogen.  

Brist på lärarresurser (för stora 
klasser) och brist på 
specialpedagoger.  

Tid‐, resurs‐ och lokalbrist.  
Man tenderar att hamna ”på 
medel” och kanske missa de 

väldigt svaga och väldigt starka. 
  

21 ja ja ja ja   

(a) Genom fler lärare och betydligt 
mindre klasser. 

Satsa mer pengar på lärartäthet 
och specialkompetens hos 

lärarna. Återskapa tilltron till 
lärarens förmåga.  

Politisk styrning och en 
pedagogisk inställning från 

skolledningen. 

Ändra arbetssätt mot 
ämnesintegration och 

parallelläggning av schemat för 
att lösgöra lärarresurser.  

  

(b)           

22 måttlig stor ganska stor stor / 

23 ganska stor stor måttlig stor / 

 
På fråga 3‐5 gäller följande 
alternativ: 1. Mycket viktig  2. Ganska viktig  3. Över lag viktig  4. Till viss del viktig  5.  Mindre viktigt  6. Inte alls viktig  

 
På  fråga 6 – 16 gäller följande 
alternativ: 1. Instämmer helt 2. Instämmer i hög grad  3. Instämmer över lag  4. Instämmer delvis  5. Instämmer i mindre grad  6. Instämmer inte alls 

 
På fråga 22‐23 gäller följande 
alternativ: Stor    Ganska stor    Måttlig    Mindre stor    Liten    Ingen  

 


