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Förord 

Vi har under vår studiegång skapat ett intresse kring begreppet lärande. Därför känns det 
naturligt att fördjupa sig i denna diskurs när det nu var dags för att skriva C-uppsats. Arbetet 
vi här presenterar är ett resultat av vår drivkraft och ambition att skapa en diskussion och en 
medvetenhet för att lärande är ett komplext begrepp.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till de rektorer och lärare i Kiruna respektive Trelleborg 
kommun som var villiga att delta i vår studie och på så sätt gjort vår uppsats genomförbar. 
Dessutom vill vi tacka Guy Karnung, vars goda råd och konstruktiva kritik varit till stor hjälp 
vid flera tillfällen under uppsatsskrivandet. 
 
 
Örebro den 6 september 2006 
 
Niklas Jonsson 
Rasmus Linderfalk 
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Sammanfattning 

Vårt syfte med denna uppsats är att studera om det råder skillnader i förhållningssätt till 

begreppet lärande för lärare i grundskolans senare år mellan två stickprov från Trelleborg och 

Kiruna kommun. Vi vill vidare, om sådana skillnader föreligger, skapa en debatt kring om 

likvärdigheten för utbildningen är hotad. För att undersöka lärarnas förhållningssätt till 

begreppet lärande har vi utgått ifrån de tre stora lärandeteorierna - behaviorismen, 

konstruktivismen och den sociokulturella teorin. Utifrån dessa lärandeteorier har vi 

konstruerat en enkät med påståenden som kan härledas till var och en av dessa teorier. Där har 

de deltagande lärarna från vardera kommunen värderat graden av deras medtyckande i varje 

påstående utan vetskapen om vilket påstående som kommer från vilken lärandeteori. Utifrån 

de resultat vi fått in från enkäterna har vi räknat fram medelvärde på varje påstående för att på 

så vis kunna jämföra svaren från de båda kommunerna. För att testa trovärdigheten i resultatet 

har vi även presenterat medelvärdena för variablerna ålder, kön och skola. Bakgrunden till 

detta är för att kunna säga att eventuella skillnader inte beror på någon av dessa nämnda 

variabler. Resultatet presenteras i form av tabeller och diagram. Det resultat vi kommit fram 

till visar att det inte råder några väsentliga skillnader i förhållningssätt till begreppet lärande 

mellan stickproven från vardera kommunen. Vi kommer dock att presentera några 

frågor/påståenden där det föreligger skillnader i förhållningssätt till begreppet lärande. Dels 

där vi ser att skillnaden mellan stickproven från Trelleborg och Kiruna kommun beror just på 

att det är två olika kommuner men också där skillnaderna beror på andra variabler såsom kön, 

ålder och skola.  
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1. Inledning 

Vad är lärande? Dels är det en nödvändighet för varje människas överlevnad, men det är även 

ett begrepp som livligt diskuterats i den pedagogiska debatten under 1900-talet (Asklund & 

Sataøen 2003). Under 1900-talet har den vetenskapliga pedagogiska debatten haft stort 

inflytande på valet av innehåll och arbetsformer i den svenska skolan (Maltén 1997). I och 

med införandet av Lpo 94 har skolan gått från en regelstyrd till en målrelaterad institution. 

Valet av innehåll och arbetsformer är nu upp till varje enskild lärare att bestämma, för att alla 

elever ska uppnå de mål som fastställts av det nya styrdokumentet (Carlgren & Marton 2002). 

Genom att samtidigt som införandet av den nuvarande läroplanen decentralisera skolans 

organisation från staten till alla landets kommuner skulle även likvärdigheten öka inom 

utbildningen (Quennerstedt 2001). Bernt Gustavsson (1999) menar emellertid att det är 

läraren som alltid har den närmaste relationen med eleverna och den som har störst möjlighet 

att påverkar dem i deras kunskapsinhämtning. Frågan vi ställer oss då är om lärarna som 

arbetar inom den svenska skolan skulle ha skilda förhållningssätt till begreppet lärande i olika 

kommuner, vad skulle det få för konsekvenser med likvärdigheten inom den nationella 

utbildningen? Hur likvärdig är den svenska utbildningen om vissa lärare i en kommun 

exempelvis har en mer traditionell behavioristisk grundsyn på lärande, medan lärarna i en 

annan kommun skulle ha en rent sociokulturell? Kan man tala om en likvärdig utbildning, om 

det finns skillnader i förhållningssätt till begreppet lärande i olika kommuner? 

 

Inger Eriksson, Auli Arvola Orlander & Marie Jedemark (2004) och Lärarnas Riksförbund 

(2000) menar att det råder stora skillnader mellan landets skolor och kommuner. Vidare 

menar Gunnar Andersson, Li Bennich-Björkman, Eva Johansson och Anders Persson (2003) 

att forskningen inom skolkulturer inte är särskilt utbredd i Sverige. Det finns emellertid inte 

en skolkultur, utan många. De undervisande lärarna på varje skola har ofta gemensamt 

uppdragna regler eller en inriktning för hur skolverksamheten ska bedrivas. Det beror på att 

det inom varje kommun och vanligen varje skola förekommer en lokal arbetsplan för hur 

utbildningen ska bedrivas (Grundskoleförordningen 2 kap 23 §). I skollagen 1 kap 2 § står det 

att utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, oavsett var den bedrivs i landet. I 

Lpo 94 står det vidare att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen skall 

utformas på samma sätt överallt och att undervisningen aldrig kan formas lika för alla. Utifrån 

detta bör alla lärare oavsett vart i landet man undervisar ha en bred didaktisk förmåga att 

kunna bedriva sin undervisning utifrån varje elevs förutsättningar och behov. 
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Utgångspunkten för uppsatsen och dess undersökning är att diskutera om likvärdigheten av 

utbildningen i den svenska skolan är hotad ifall det skulle råda alltför stora skillnader i lärares 

förhållningssätt till begreppet lärande mellan två kommuner. Olika förhållningssätt till 

begreppet lärande betyder i denna kontext ojämnheter mellan de medelvärden som kommer 

presenteras i resultatet av vår undersökning. Varje medelvärde i sig representerar ett 

påstående som är hämtat från den behavioristiska, konstruktivistiska och sociokulturella 

lärandeteorin. Vi har valt att jämföra stickprov av lärarna från Trelleborg och Kiruna 

kommun. En av anledningarna till detta val, är att de är landets sydligaste respektive 

nordligaste kommun men även att de är kommuner som det inte finns någon lärarutbildning i. 

Bakgrunden till detta är vår teori om att lärare inom kommuner med lärarutbildning troligtvis 

håller sig uppdaterade om den pedagogiska debatten med de hundratals studenter som gör 

verksamhetsförlagd utbildning i samma städer. Vidare är vår tes att det mellan Kiruna och 

Trelleborg kommun, på grund av det stora avståndet, råder skillnader i förhållningssättet till 

begreppet lärande. Våra argument för vår tes är, förutom de referenser vi ovan hänvisat till, att 

lärare som arbetar inom vardera kommunen bör vara uppväxta, utbildade och även tidigare 

arbetat inom samma region som de nu arbetar i. Vi kommer att undersöka om dessa argument 

stämmer. Om dessa argument skulle stämma skulle då eventuella skillnader i förhållningssätt 

till begreppet lärande mellan kommunerna kanske vara relaterade till vår tes? Utifrån 

argumenten för vår tes kräver de kommuner vi ska studera ett stort avstånd från varandra. 

Därför är Kiruna respektive Trelleborg kommun det bästa valet för utgångspunkten i denna 

studie. Till sist vill vi utifrån våra resultat också väcka en debatt om likvärdigheten i den 

svenska skolan är hotad genom att ge förslag på nya forskningsfrågor. Allt som vi just har 

presenterat i inledningen kommer vi att utveckla i hela uppsatsen. 

1.1. Syfte 

Vår uppsats syftar till att undersöka om det råder några skillnader i lärares förhållningssätt till 

begreppet lärande mellan lärare från Trelleborg och Kiruna kommun, utifrån tre stora 

lärandeteorier som haft stort inflytande på skolan och den pedagogiska debatten under 1900-

talet och början av 2000-talet. Dessa teorier är behaviorismen, konstruktivismen och det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Utifrån de resultat vi får fram syftar även studien till 

att diskutera om likvärdigheten i utbildningen är hotad.  
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1.2. Frågeställningar  

• Har lärarna från stickproven varit uppväxta, utbildade och tidigare varit anställda inom 

samma region som de nu arbetar i?  

• Råder det några väsentliga skillnader i lärares förhållningssätt till begreppet lärande 

mellan Trelleborg och Kiruna kommun?  

• Är likvärdigheten i utbildningen hotad? 

1.3. Avgränsning 

Studien syftar till att undersöka lärare för grundskolans äldre år om deras förhållningssätt till 

begreppet lärande utifrån den behavioristiska, konstruktivistiska och sociokulturella 

lärandeteorin. Om man kan se en tendens till skillnader i förhållningssätt till begreppet 

lärande, beror detta då på det stora avståndet eller kan det bero på andra variabler såsom kön, 

ålder eller skillnader mellan skolorna inom kommunerna? Kön, ålder och skolor är också 

variabler vi ska ta med i undersökningen för att mer säkert kunna säga att eventuella 

skillnader faktiskt beror på skillnader mellan kommunerna. I vår undersökning vill vi även ta 

reda på: var lärarna är uppväxta, var de är utbildade, vilken deras högsta utbildningsgrad är 

och om var de tidigare varit anställda. Vi har valt att använda oss av den kvantitativa 

forskningsansatsen och enkät som datainsamlingsmetod. Studien har genomförts på två skolor 

i Kiruna respektive Trelleborg kommun under mars-april 2006.  

1.4. Disposition 

Denna uppsats är strukturerad i kapitel med tillhörande underrubriker. Det första kapitlet (1) 

presenterar uppsatsens syfte, avgränsning och disposition. Därefter kommer bakgrunden (2). I 

denna presenteras den vetenskapliga förankring som ligger till grund för vår undersökning. I 

denna problematiserar vi likvärdighetsbegreppet och den komplexa lärarrollen för 

grundskolans senare år. I metodkapitlet (3) presenterar vi de tre lärandeteorierna som för vår 

undersökning utgör operationaliseringen av likvärdigheten inom utbildningen. Vi presenterar 

även valet av forskningsmetod, insamlingsmetod, urval och undersökningens genomförande. I 

det efterföljande kapitlet (4) redovisar vi de resultaten från undersökningen i form av tabeller 

och diagram. I det nästkommande kapitlet (5) analyserar vi de presenterade resultaten och tar 

upp exempel som vi finner intressant för denna studie. Vi diskuterar vidare i det följande 

kapitlet (6) kring de resultat vi fått genom undersökning samt på våra frågeställningar. 

Därefter följer en litteraturförteckning (7) och sist våra bilagor (8). 
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2. Bakgrund 

2.1. L ikvärdig utbildning 

2.1.1. Vad menas med likvärdig utbildning? 

Likvärdighet är ett begrepp som ofta förekommer i styrdokument och i diskussioner om 

skolan. Vad innebär egentligen likvärdig utbildning idag? Den svenska skolans formella 

styrning blev i början av 1990-talet överlämnad till kommunerna från staten. Detta skedde 

även i samband med övergången från en regelstyrd till en målstyrd verksamhet. Det innebar 

att staten fastställer de övergripande målen för skolans verksamhet medan kommunerna 

ansvarar för att organisera skolan så dessa mål kan uppfyllas. Den svenska skolan har steg för 

steg utvecklats mot en friare struktur där kravet på enhetlighet släppts från att ha varit ett i 

huvudsak likartat system där kravet på ett enhetligt innehåll sågs som ett medel för att uppnå 

en jämlik utbildning. I samband med organisationsstyrningens förflyttning blev det viktigt för 

staten att försäkra sig om att olikheterna mellan landets olika kommuner inte skulle bli allt för 

stora. Denna försäkran kom i uttryck i olika politiska skrifter (Quennerstedt 2001). I skollagen 

står det bland annat:  

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 

Utbildning inom varje skolform ska vara likvärdig, varthelst den anordnas i landet (Skollagen 1 

kap 2 §, s 1). 

Kan man ur denna lag förstå vad som menas med likvärdig utbildning? I Lpo 94 står följande 

om likvärdighet: 

Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. En likvärdig utbildning innebär 

inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolan resurser skall fördelas 

lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå 

målen (Lpo 94, s 2).  

Enligt Skolverket (2006) så proklamerar styrdokumenten att begreppet likvärdig utbildning 

innebär ett liktydigt överförande av traditioner, värden och kunskap från en generation till en 

annan. Likvärdighetsbegreppet för skolan kan därför dels relateras till individuella 

förutsättningar och till kollektiva krav. Dock så är innebörden av begreppet inte alltid helt 

klart och exempelvis beroende på ideologisk inställning kan begreppet tolkas på olika sätt. 
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Hur ser då undervisningen ut i de svenska skolorna idag sedan den nuvarande läroplanen 

anslogs? Uppfyller svenska skolor kravet för likvärdig utbildning? Är utbildningen likvärdig 

oavsett om man som elev studerar i Kiruna respektive Trelleborg kommun? De första två 

frågorna varken kommer eller kan vi besvara. Vår ambition med denna studie är att få i stånd 

en debatt kring likvärdigheten i den svenska skolan utifrån vilket förhållningssätt lärare i olika 

kommuner har till begreppet lärande. Det är med den sista av de tre ovannämnda frågor, om 

utbildningen är likvärdig oavsett om man som elev studerar i Kiruna eller Trelleborg 

kommun, vi undersöker om likvärdigheten i utbildningen är hotad. I kommande två 

underrubriker ska vi diskutera kommunens och politiska åskådningars inverkan på 

likvärdigheten i utbildning.  

2.1.2. Kommunens roll när  det gäller  likvärdig utbildning 

Finns det någon forskning inom den kommunala skolverksamheten? Enligt Ylva Mühlenbock 

och Rolf Solli (2003) så är lokala förändringar inte ett tydligt och eget forskningsområde, 

vilket innebär att det är problematiskt att ge en översiktlig bild av den forskning som finns. 

Dock anser Henry Bäck (2000) att det finns enskilda politiker inom varje kommun som spelar 

en stor roll i den lokala organisationen och förändringsprocesserna. Det är deras beslut som 

till viss del avspeglar de skillnader vi kan se mellan de olika skolkulturerna. 

 

Vilket ansvar har kommunerna i sin helhet för skolan? Som vi tidigare skrivit fick kommunen 

genom ansvars- och styrningsreformen i början av 1990-talet ett större utrymme i 

utbildningspolitiken och därmed en ökad möjlighet att utforma den egna skolverksamheten 

med lokala förtecken, för att under senare delen av 90-talet åter delegerats mindre ansvar från 

staten. Eftersom staten då åter stärkte sin position på skolområdet (Quennerstedt 2006). I 

Skolverket (1997) visas också på ökade befogenheter för kommunerna under första delen av 

90-talet. Detta gäller framförallt vissa delar av skolpolitiken, huvudsakligen själva 

genomförandet, alltså hur undervisningen bedrivs. Men som motprestation för den ökade 

kommunala friheten förutsätts att kommunerna fullföljer sitt utvärderings- och tillsynsuppdrag 

för att säkra den nationella likvärdigheten. Dessutom betonas vikten av att 

”…decentraliseringen av beslutanderätten och det förändrade ansvarstagandet inte gör halt vid 

kommungränsen eller hos politikerna…” (Skolverket 1997, s11) vilket enligt Quennerstedt 

(2006) ska förstås som att kommunerna uppmanas delegera beslutanderätten så nära 



 11 

verksamheten det bara går. Det är framförallt skolans professionella som ska besluta om 

innehållsfrågor och pedagogiska frågor rörande undervisningen.  

 

Användandet av begreppet likvärdighet inom utbildningspolitiken har under senare delen av 

1990-talet och 2000-talets inledning minskat. Striden om begreppets betydelse har inte längre 

högsta prioritet inom politiken. Partiernas olika uttolkningar har närmat sig varandra, och 

likvärdighet blir alltmer sammankopplat med måluppfyllelse. Detta har inneburit att strävan 

mot en likvärdig utbildning har gjort kvalitetsarbete nödvändigt (Quennerstedt 2006). Har 

betydelsen av likvärdigheten inom skolan förändras med tiden? Tomas Englund (1999), Bo 

Lindensjö och Ulf Lundgren (2000) och Quennerstedt (2006) menar att det på senare tid har 

skett en värdeförskjutning inom likvärdighetsbegreppet. Från att ha haft en innebörd där 

jämlikhet var det centrala, till att vara ett begrepp som främst handlar om frihet och att talet 

om jämlikhet har ersatts av talet om likvärdighet.  

 

Gunnar Berg, Erik Groth, Ulf Nytell och Hans Söderberg (1999) har diskuterat kommunernas 

uppdrag i skolans styrning utifrån en förändrad syn på jämlikhetsbegreppet i skolpolitiken. De 

hävdar att det officiella talet om skolan ger uttryck för en jämlikhetsuppfattning som betyder 

att den svenska skolan ska erbjuda varje elev samma formella chans att utveckla sina 

individuella förutsättningar. Statens krav på kommunerna är att de minst lever upp till denna 

lägsta omfattning av jämlikhet, vilket regleras genom den resultat- och målstyrning som ligger 

till grund för dagens skola. Utöver detta lägsta krav från staten är det sedan upp till 

kommunerna att välja om likvärdighet dessutom ska bygga på en mer omfattande 

jämlikhetstolkning. Kommer det då att resultera i att som Quennerstedt (2006) antar, att 

skolsystemen kommer att se olika ut mellan olika kommuner beroende på vilken tolkning av 

jämlikhet som kommunen väljer att grunda sitt likvärdighetsbegrepp i och vilket 

frihetsbegrepp som kombineras med detta? Skolverket har genomfört två utvärderingar av hur 

kommunerna faktiskt styr skolan, eftersom de anser att kunskap om detta saknas. I båda dessa 

rapporter konstateras att det finns avsevärda skillnader i kommunernas styrning av skolan, 

vilket också var ett av syftena med det förändrade ansvarssystemet (Skolverket 1999a och 

Skolverket 1999b). Författarna av rapporterna menar att denna variation är en konsekvens av 

olika tolkningar av det förändrade politiska systemet (Quennerstedt 2006). Men om det då 

råder variation mellan kommunernas styrning av skolan, hur går det då med ambitionen om en 

likvärdig skola? Är det just variationen som är grunden för en likvärdig utbildning? 
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2.1.3. Politiska perspektiv på likvärdig utbildning 

Beroende på vilken politisk förankring begreppet likvärdig utbildning yttras i, ligger det olika 

betydelser i begreppet. Vi kommer här att visa politikens ytterligheter – Moderaternas och 

Vänsterpartiets olika uttolkningar av begreppet likvärdig utbildning. 

 

Den moderata uttolkningen av likvärdig utbildning sätter valfriheten i en central position. 

Motiv som att ge alla skolanordnare likvärdiga ekonomiska villkor, att alla elever har rätt att 

utvecklas maximalt efter sina förutsättningar, att skolan med sin organisation ska uppmuntra 

och stimulera individers olikheter blir styrande. Moderaterna menar att endast genom att 

värdera allas livsprojekt lika högt, kan utbildningen bli likvärdig (Quennerstedt 2006). 

 

Vänsterpartiets tolkning av likvärdig utbildning grundar sig istället på allas rätt att uppnå en 

viss kunskapsnivå och kompensatoriska åtgärder riktade mot elever som annars inte klarar att 

uppnå denna nivå. Tankar om en gemensam skolgång för barn med olika socioekonomisk 

bakgrund är också betydelsefullt ur ett likvärdighetsperspektiv. Man kan säga att 

vänsterpartiet håller sig kvar inom den jämlikhetsbaserade likvärdighetsdiskurs som 

dominerat inom partiet (Quennerstedt 2006).  

 

I både Kiruna och Trelleborg består kommunfullmäktige av storkoalitioner mellan de 

vanligast förekommande partierna. Socialdemokraterna har flest mandat men inte tillräckligt 

för att vara i majoritet. I Kiruna kommun står bara Kirunapartiet och Vänsterpartiet i 

opposition, medan det i Trelleborg kommun endast är Sverigedemokraterna som är i 

opposition (http://www.kommun.kiruna.se/web2/ny_web/p-org_Ny/partier.html och 

http://www.trelleborg.se/t_templates/t_Page____2117.aspx). 

Vad får detta för konsekvenser för likvärdigheten inom utbildningen i den svenska skolan om 

kommunerna har olika politiska styrningar? Anledningen till att vi inte tar upp alla politiska 

partiers syn på likvärdig utbildning är att det inte tillhör syftet med denna studie. Vi vill dock 

betona för läsaren att det finns olika uttolkningar av begreppet likvärdig utbildning beroende 

på vilket parti man utgår ifrån. Vi kommer dock att återkomma till detta problem senare i 

diskussionen. I följande två underrubriker kommer vi att beskriva innehållet i tidigare 

undersökningar som handlar om olikheter mellan landets skolor och problematiserar den 

moderna lärarens didaktiska kompetens. 
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2.1.4. Tidigare undersökningar  

Lärarnas Riksförbund (2000) menar att det i många avseenden råder stora skillnader mellan 

landets skolor och kommuner. Att olika kommuner når olika resultat är inte så konstigt, men 

skillnader är oacceptabla om de bottnar i bristande kunskap om hur resultat kan förbättras. 

Bakgrunden till detta är exempelvis lärarbehörigheten. Enligt Skolverket (1999c) finns det i 

en svensk kommun 97,8 % behöriga lärare medan det i en annan finns 62,5 %. Vidare står att 

det råder dålig kontroll av skolans resultat och att detta bidrar till att likvärdigheten minskar 

och splittringen ökar i våra skolor. 

 

Enligt Skolverket (2003) finns det få eller inga studier där just läraren har varit i fokus när det 

gäller klass och skola/utbildning. Läraren ses snarare som representant för skolan, som 

förmedlare av det skolan står för. Vidare menar Eriksson m fl (2004) att det finns få 

beskrivningar som synliggör klassrumsverksamheten i olika skolor. De vanligaste 

beskrivningarna av verksamheten återspeglar mestadels arbetets organisation och vilka olika 

kommunikationsmönster som äger rum. De har genomfört en studie av undervisningspraktiker 

i olika skolor i olika delar av Sverige. Analysen av deras resultat visade sex kvalitativt skilda 

praktiker där verksamhetens organisation, genomförande och elevernas möjligheter till 

kunskapsutveckling skiljer sig åt mellan skolorna. Två ganska motsatta praktiker döptes till 

”självreglerande undervisningspraktikern”  och den andra till den ” lärobokstyrda 

undervisningspraktikern” . I den självreglerande praktikern organiseras undervisningen 

vanligen som eget arbete. I denna praktik arbetar eleverna självständigt, vilket innebär att 

dessa själva får bedöma vad hon eller han behöver arbeta med och hur arbetet ska genomföras 

under eget ansvar. I den andra praktiken organiseras undervisningen av läraren utifrån kursens 

läromedel. I de aktiviteter som utförs ska elevernas kunskapsinhämtning övas, förhöras och 

prövas. 

 

Detta innebär alltså att undervisningen i dagens skolor varierar på flera olika sätt, både mellan 

och inom skolorna. En praktik som dominerar i en skola bör främja utvecklingen av vissa 

förmågor som kanske inte ges samma förutsättningar att utvecklas i en annan praktik. Dock 

anser Eriksson m fl (2004) att de farhågor om en hotad likvärdig utbildning kan utifrån deras 

resultat ses som obefogad. Problemet som vi ser i dessa resultat är dock att en viss 

undervisningspraktiker möjligtvis inte kan vara lämpad för alla elevers förutsättningar och 
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behov. Dessutom är dessa resultat baserade på observationer och intervjuer med arbetslaget på 

varje skola i sin helhet, och inte med varje lärare för sig.  

 

Varför är det viktigt att undersöka lärarnas förhållningssätt till begreppet lärande? Är det inte 

hela arbetslaget, skolans arbetsplan eller kommunens direktiv som ska vara vägledande för en 

likvärdig undervisning? Enligt Bernt Gustavsson (1999) är det lärarna som är närmast 

ansvariga för eleverna i det dagliga arbetet. Det är lärarna som är skolans viktigaste resurs för 

elevers lärande. Det är nämligen de som både ansvarar för innehållet i undervisningen och 

bedömningen av elevernas kunskaper. Vilka krav ska då kunna ställas på en kompetent 

lärare? 

2.2. Den komplexa lärar rollen 

2.2.1. Lärare som lärare eller? 

Lärarrollen idag är komplex och varierande. Som lärare måste man bland annat kunna 

strukturera kunskap, berätta eller förläsa samt instruera och handleda. Lärare ska även ge sina 

elever frihet att själva forma kunskap till exempel genom att motivera och bedöma deras 

utveckling. Dagligen möts vi av andra värderingar, synsätt och normer än de egna. Detta kan 

leda till att man lär sig att se på världen eller verkligenheten med nya glasögon (Egidius 

2005). Som en följd av detta bör således inte innebörden av vad det innebär att undervisa och 

synen på lärande vara densamma från en tid till en annan (Carlgren & Marton 2002). Vilket 

omdöme man har kring begreppet lärande är alltså beroende på ens interaktion och 

påverkansgrad av omvärlden samt utveckling över tid. Behöver detta bara tolkas som en 

positiv progression av lärarens förhållningssätt till lärande? Enligt Göranzon (1990 i Mikael 

Alexandersson 1994) så förstärker lärare sin omdömesförmåga via lång yrkeserfarenhet. Tvärt 

emot menar Arne Maltén (1995) att det finns en stor risk att en stor del av en lärares 

undervisning med tiden sker på ren rutin. Man gör det man alltid gjort eller som handledarna 

gjorde under utbildningstiden och detta utan att fråga sig vilka skäl har jag som lärare för mitt 

agerande? Maltén menar vidare att man som lärare ständigt behöver en genomtänkt teori 

bakom sin intension och sina undervisningsformer, om vi skall ha rätt att kalla oss kompetenta 

lärare. Dagens skola ställer krav på lärarrollen. För att kunna möta kravet måste läraren 

fundera förutsättningslöst kring såväl målsättning som undervisningsinnehåll. Anledningen 

menar Egidius (2005) till detta är att alla elever lär sig olika och framförallt måste vi vara 

medvetna om att det finns lärande som inte passar in i alla sammanhang. Enligt Maltén (1995) 
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bör de därför även reflektera över vilket arbetssätt som har störst möjlighet att hjälpa eleverna 

till kunskaper för hela livet, och inte bara för stunden. 

 

Finns det några andra faktorer som påverkar lärares förhållningssätt till lärande? Skolans 

målstyrda uppdrag ger riktning åt lärarnas arbete. Dock är det lärarnas egna intensioner med 

uppgiftens organisation, innehåll och utformning som direkt påverkar eleven till vilka möjliga 

typer av kunskaper och färdigheter denne lär sig utveckla (Carlgren & Marton 2002). Om man 

strävar efter att förstå lärare och deras arbete är det viktigt att ta hänsyn till både deras 

personliga livshistoria och professionella erfarenheter men även bakgrundsfaktorer som ålder, 

kön och klasstillhörighet blir betydelsefulla. Lärares arbete har dessutom en politisk och 

samhällig bas, och det är viktigt att se individen i relation till sin tids politiska historia. Lärare 

är i varje tid inskrivna i ett visst pedagogiskt mode, ett dominerande ideologiskt perspektiv, 

som har betydelse för deras socialisation till yrket såväl under lärarutbildningen som under 

deras tjänstgöring som lärare (Gannerud 2001 och Tornberg 2006a). Förutom de värderingar 

som lärarutbildningen och styrdokumenten förespråkar måste man även väga in lärarens egna 

värderingar som har formats innan ens utbildningen påbörjades. Dessutom så har lärarens 

personliga erfarenheter kring sin egen skoltid givit upphov till en uppfattning om vad som är 

relevant och irrelevant (Ogden 1991).  

 

Hur ska vi förbereda elever för en oviss framtid utifrån alla individuella förutsättningar och 

behov? Enligt Carlgren och Marton (2002) måste läraren anpassa sin undervisning till hänsyn 

mellan situationen och eleverna. En enformig undervisning och metod kan inte hjälpa 

eleverna att utvecklas på lika villkor. Skulle en professionell lärare således bruka olika typer 

av undervisningsmetoder? Tomas Englund (1992) anser att det är lärarens didaktiska 

kompetens som är central för lärarens professionalism. Den didaktisk kompetente läraren är 

bland annat problematiserande och skicklig med hänsyn till konsekvenserna med avseende på 

olika metoder. Dock så anser Carlgren och Marton (2002) att den mest fundamentala aspekten 

av lärande är en varierad undervisning där eleverna får chansen att erfara och förstå världen 

på olika och framförallt i förhållande till olika situationer och effektiva sätt. Dock så blir valet 

av innehåll och arbetsformer olika beroende på vilken årskurs som lärarna undervisar för. 

Detta beror på hur långt elever har kommit i sin kognitiva utveckling. Under kommande 

underrubriker kommer vi att beskriva vad som just gör tonåringar till en speciell 

undervisningsgrupp och problematisera vilka konsekvenser det får för lärarrollen. 
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2.2.2. Vad innebär kognitiv utveckling?  

Enligt Espen Jerlang (1994) i Greta Jagtøien och Kolbjørn Hansen (2002) handlar den 

kognitiva utvecklingen om människans utveckling av sättet att förstå sig själv och 

omgivningen på, det vill säga förmågan att tänka utvärdera och lösa problem. Det handlar om 

rationella processer och om processer som gäller förnimmelse, minne, resonemang, 

problemlösning, föreställningar, fantasi, språk och tänkande. Den kognitiva utvecklingen 

förändras kraftigt under puberteten. Dock menar Jagtøien och Hansen (2002) att det råder 

stora skillnader i när den inträffar och hur länge den håller på. Dessutom anser Hans Carlsson 

(1985) att en elevs mognad kan definieras som dennes inlärningsberedskap. Vad beror det på 

att jämngamla tonåringar har hunnit olika långt i deras kognitiva utveckling? Enligt Vigdis 

Bunkholdt (1995) finns det olika teorier som förklarar olika steg i barns utveckling. Dock ska 

man förhålla sig ganska kritisk och frågande till dessa eftersom många teorier kom till för 

nästan hundra år sen och ger oftast en mycket förenklad bild av verkligheten. Dessutom har 

samhället förändrats och idag vet vi fortfarande inte vad som exempelvis ger uppskov till 

olika koncentrationsstörningar. Vad man dock kan konstatera är att en människas utveckling 

från barn till vuxen är beroende av många faktorer. Förutom grundläggande faktorer som 

biologisk- och kognitiv mognad spelar även faktorer som uppväxtmiljö och socialisation en 

mycket viktig roll. Exempel som ett barns plats i syskonskalan, föräldrarnas attityd och 

kompisars inverkan spelar en stor roll för att kunna förklara varför vissa tonåringar har nått 

längre än andra i den kognitiva, emotionella och sociala utvecklingen (Bunkholdt 1995).  

2.2.3. Skillnader  inom och mellan könen och åldrarna 

Ole Larsen (1994) anser att förutom skillnader i den psyksiska och sociala utvecklingen kan 

även den fysiska förändringen påverka tonåringars tankar om sig själva. Under puberteten är 

både killar och tjejer strängt upptagna av sig själva och jämför sig ofta med människor i 

samma ålder. Att en del kommit längre i utvecklingen kan genom till exempel målbrottets 

inträde påverka andra killar negativt eftersom de fortfarande har kvar sin ljusa pojkröst. En 

vanlig reaktion i tonåren till detta är att man kritiserar och blir avundsjuka på varandra, vilket 

kan leda till en ännu djupare förvrängd bild av sig själv och av andra, vilket kan hämma den 

psykiska och sociala utvecklingen avsevärt. Enligt Jagtøien och Hansen (2002) finns det 

förutom skillnader i utveckling inom samma kön även betydande avvikelser mellan könen. 

Förutom de synbara fysiska skillnaderna tenderar även killar och tjejer att utveckla mycket 

separata intressen. Det finns tydliga tendenser till att pojkarna förstärker sitt beroende av fart 
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och spänning medan tjejerna hellre värnar om goda relationer. Detta beror på att flickorna 

ligger ungefär två år före pojkarna när det gäller första skedet i puberteten. Det är dessutom 

ett känt faktum att killar och tjejer har en blandning av maskulina och feminina psykologiska 

drag, och fördelningen av dessa drag är mycket individuellt.  

 

Grundskolan för de äldre åldrarna omfattar i nuläget årskurs 6-9, där eleverna i den yngsta 

årskursen är 12 eller 13 år och 15 eller 16 år i den äldsta. Vilka betydande skillnader i 

tänkandeutvecklingen finns mellan den yngsta och äldsta årskursen? Den stora skillnaden 

mellan dessa åldersgrupper är skillnaden mellan att kunna tänka abstrakt och konkret. Enligt 

Jean Piaget (1983 i Bunkholdt 1995) inträffar det abstrakta och hypotetiska tänkandet runt 

tolvårsåldern. En femtonåring klarar generellt av att kombinera enskilda abstraktioner och 

förstå sambanden mellan dem. De kan bland annat inse sammanbandet mellan vad människor 

gör och hur de påverkas av sin omgivning. Medan en tolvåring förklarar asocialt beteende i 

termer som ”han är dum”  eller ”hon är konstig” , kan en femtonåring inse att dåliga sociala 

förutsättningar kan skapa en situation som gör att människor bryter mot grundläggande 

sociala normer och regler. Enligt Bunkholdt (1995) förkastade Piaget dock den idén senare 

eftersom han observerade att ett stort antal barn uppnådde detta avsevärt senare.  

2.2.4. Konsekvenser för  läraren 

Det råder alltså betydande skillnader i tonåringars kognitiva utveckling, dels både inom och 

mellan könen. Vilka problem kan detta medföra för läraren? I skollagen står det bland annat: 

Eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av 

elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad (4 kap 2 § Skollagen, s 20). 

Men om tonåringarnas utveckling inte sker parallellt med deras ålder, såsom klassernas 

sammansättning bygger på, hur kan då läraren avgöra hur mycket ansvar denne ska ge till 

klassen? Är det demokratiskt försvarbart att ge vissa elever mer ansvar över sin utbildning än 

andra? Svaren på dessa frågor kan säkerligen variera eftersom vilket beslut läraren än tar så 

kan begreppet likvärdig utbildning återigen diskuteras. Anledningen till det är att läraren i 

detta sammanhang även ska kunna göra en fördelning av ansvar utan att undervisningen på 

något sätt ska bli stigmatiserande och att eleverna möts med respekt för sin person och sitt 

arbete (Lpo 94). Om läraren istället skulle ge alla elever lika ansvar så utgår denne inte ifrån 

elevernas olika förutsättningar och behov, vars krav också understryks i den gällande 

läroplanen. Denna totala motsägelse i förhållande till elevernas kognitiva 
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utvecklingsskillnader borde således utgöra ett gott argument för att varje lärare som deltar i 

denna skolverksamhet besitter en god didaktisk förmåga.  

3. Metod 

3.1. Lärandeteor ier  – studiens operationaliser ing  

Under rubrik 3.1. kommer vi att presentera de lärandeteorier som vi utgår ifrån när vi studerar 

eventuella skillnader i förhållningssätt till begreppet lärande. Dessa är våra 

operationaliseringar av den teoretiska utgångspunkt vi utgår ifrån, vilken är att eventuella 

skillnader i förhållningssätt till begreppet lärande kan studeras utifrån vilken lärandeteori 

läraren förespråkar. Under följande underrubriker legitimerar vi valet av lärandeteorier samt 

vad varje lärandeteori har för förhållningssätt till begreppet lärande. 

3.1.1. Läroplanernas utveckling – en legitimer ing av lärandeteor iernas påverkan 

Utgångspunkten för begreppet lärande finns att hämta från inlärningsforskningen. Studier av 

inlärning har under lång tid fokuserats på individen. Behaviorismen var dominerande tills 

någon gång under 1950-talet då kognitivismen fick en mer framträdande plats (Nyström 

2002). Dock menar (SOU 1992:94) att det pedagogiska tänkandet skiftade i början av 1970-

talet från ett behavioristiskt tänkande till att inrikta sig på att inlärning och utveckling var 

bestämt av individens utveckling. Detta pedagogiska tänkande har satt spår i dagens 

läroplaner.  

 

Maltén (1997) menar att i och med 1919 års undervisningsplan blev kristendomskunskapen 

med dess katekespluggande i sidosatt till förmån för ett mer verklighetsnära ämnesinnehåll. 

Det fanns en markant lyhördhet för positivismen och empirismen och deras tro på iakttagelser 

och experiment som väg till kunskap. När 1955 års undervisningsplan presenterades, 

lanserades en helt ny undervisningsmetodik. Eleverna skulle i fortsättningen stimuleras att på 

egen hand söka fakta, pröva och ta ställning. I Lgr 62 står det bland annat att eleverna ska ses 

som en resurs i skolarbetet. Lärarna ska utgå från deras egna erfarenheter och behov för att 

därigenom skapa förutsättningar för meningsfull inlärning. Denna utsaga levde dock bara i 

organisatorisk form och det inre arbetssätten ändrades knappast. Enligt Skolverket (2004) 

uppdagades detta efter SIA-utredningens rapport 1970 (utredningen om skolans inre arbete). 

Det visade sig också att sedan grundskolans införande har skillnaderna mellan skolorna ökat. 

Detta berodde på enligt utredningen att resurserna delades ut från staten på ett enhetligt vis, 
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vilket gynnade vissa skolor mer än andra. Utifrån SIA-utredningens rapport tog Riksdagen 

menar Maltén (1997) beslutet 1976 att låta kommunerna mer fritt disponera statens resurser. I 

och med detta togs det första steget i den decentralisering som skulle följa de kommande åren. 

Detta kom först i uttryck i Lgr 80 som just innebar ett systemskifte mot en målstyrd och 

centraliserad skola, vilket innebar att endast målen var centralt fastlagda medan inom dessa 

gavs stort utrymme på lokal nivå att fatta beslut om resurser och arbetsformer. Metodiskt sett 

invigdes nya begrepp som temastudier, projektarbeten och ämnesövergripande arbeten. 

Eleven gavs större medinflytande och nya krav ställdes på lärarrollens potential och 

beredskap. I och med Lpo 94 införande blev den decentraliserande friheten ännu större. Nu 

ska skolorna och lärarna själva välja innehåll och metoder för att uppnå de mål som 

läroplanen fastställt. Enligt Ann-Git Hols (2004) och Maltén (1997) så innebar införandet av 

Lpo 94 att det sociokulturella perspektivet på lärande blev den mest representerade 

lärandeteorin i de svenska styrdokumenten. Dock så menar skolverket (2004) att det är 

skolans inre arbete som faktiskt påverkar eleverna och det är just läraren som ligger eleverna 

närmast i deras kunskapsbildning.  

 

Det är just utifrån den behavioristiska, konstruktivistiska och den sociokulturella lärandeteorin 

som vi utgår ifrån om det finns skillnader i lärares förhållningssätt till begreppet lärande i vår 

undersökning. Anledningen till detta val, förutom att de påverkat den svenska skolan under 

1900-talet, är att man kan se tydliga skillnader på vad lärande är och hur man lär sig beroende 

på vilken teori man utgår ifrån. Vi kommer genom de resultat vi får fram se hur 

medhållandegraden för de tre lärandeteorierna är utifrån ett flertal påståenden. Genom att 

sedan jämföra medhållandegraden mellan stickprov från Kiruna respektive Trelleborg 

kommun kan vi sedan diskutera huruvida likvärdigheten i utbildningen är hotad eller ej. Är 

det så att vi utifrån vårt resultat ser stora skillnader mellan medhållandegraden av de 

lärandeteorier vi berör skulle det kunna tyda på att likvärdigheten inom den svenska skolan 

bör debatteras. Eftersom det finns väsentliga skillnader mellan de tre lärandeteorierna ser vi 

det som en förutsättning att balansen mellan medhållandegraden av lärandeteorierna måste 

vara jämn i båda de stickprov vi undersöker, för att kunna påstå att utbildningen är likvärdig. 

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av de olika teorierna så att ni får en tydlig bild 

av vilken syn varje teori har på begreppet lärande. 
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3.1.2. Lärandeteor iernas bakgrund 

Pedagogiska traditioner skapas inte ur tomma intet. Allt vad vi gör idag i skolan har 

utvecklats efter en lång historia av förändringar och anpassningar. Synen på vad som är 

relevant kunskap, rätt metodik och vilka medborgare som ska undervisas har fortlöpande 

förändrats och förändras fortfarande (Svedberg & Zaar 2004). Under de senaste hundra åren 

har det uppkommit olika grundläggande uppfattningar om vad lärande är och då följaktligen 

även vad kunskap är. Hur man i olika tider definierat lärande och kunskap hänger samman 

med vilken syn på människan som varit rådande i samtiden. Psykologin och naturvetenskapen 

har haft stort inflytande på hur vi uppfattar lärande, trots att det som fackområde är en ung 

vetenskap (Asklund & Sataøen 2003).  

 

Huvudintresset för företrädare av den behavioristiska, konstruktivistiska, sociokulturella 

lärandeteorin handlar mestadels om relationen mellan utveckling och lärande, språk och 

tanke, kommunikation och lärande. Teorierna har vissa likheter men skiljer sig på avgörande 

sätt i dessa punkter. Främst handlar det om skilda synsätt i beskrivningen av kunskap och 

kommunikationens roll för individens lärande (Lindberg 2004). Behaviorismens uppfattning 

om lärandeprocessen handlar mest om vilka färdigheter och övningar man som pedagog eller 

psykolog kan använda. Kognitivismen är mest intresserad av inlärningsstilar och olika former 

av intelligenstyper. De forskare som är anhängare av det sociokulturella perspektivet ansåg att 

inlärningen utvecklas i kommunikationsprocesser och att en individs kunskaper uppkommer 

genom samtal. Den senare delen av 1900-talet kan delas in i två epoker kring hur forskningen 

varit koncentrerat kring lärandebegreppet. På 1960- och 70- talet undersöktes och förklarades 

mest hur läraren ska undervisa, alltså vilka metoder denne ska använda för att eleverna ska 

lära sig det skolan ska förmedla. Under 1980- och 1990-talet har forskningen snarare 

koncentrerat sig på hur den enskilde individen lär sig, alltså vilka strategier som ska användas 

vid rätt tillfälle och för rätt elev utifrån dennes förutsättningar (Tornberg 2006b).  

3.1.3. Behavior ism  

Denna teori har sitt ursprung från den ryske fysiologen och psykologen Ivan Pavlovs (1848-

1936) forskning. Den fick en stark ställning i USA på 1910-talet genom psykologen John B 

Watson (1878-1958). Behaviorismen utgår från en empirisk idétradition. Med det menas att 

lärandet sker i de fysiska erfarenheter en människa gör. I behaviorismen definieras inlärning i 

termer av det yttre observerbara beteendet individen gör. Det är det yttre beteendet som 
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uppfattas som reellt, konkret och verkligt (Säljö 2000). Kunskap är detsamma som fakta eller 

information. Med det menas att en viss given mängd kunskap ska överföras via en eller annan 

direkt process. Målet med en sådan undervisning kan jämföras med ”påfyllning av tomma 

kärl” . Eleverna lär sig de grundläggande kunskaperna först och börjar därefter tänka och 

reflektera (Dysthe 1996). Eleven ses som mottagaren av en överförande kunskap, detta 

överförande sker genom små steg där belöning för korrekt respons spelar en stor roll i 

påfyllandet av kunskap (Runesson 1995 i Sellbjer 2002). Vilka typer av inlärningsteorier 

utvecklade den behavioristiska lärandeteorin? 

3.1.3.1. Klassisk och operant betingning 

Klassisk betingning utvecklades av den ryske forskaren Ivan Pavlov i samband med hans 

experiment med hundar. Han upptäckte att, när en händelse ”stimuli”  ofta äger rum i samband 

med en annan händelse ” respons” , så utlöser småningom den första händelsen också denna 

respons. Med det menar Pavlov att individer kan lära sig vad som komma skall vid en viss typ 

av stimuli, att ett visst stimuli leder till ett annat. Genom att barnet upptäcker vad som leder 

till vad, lär det sig att reglera sitt beteende efter sådana upptäckter. Om ett barn exempelvis 

känner sig ledsen och vill bli tröstad eller få uppmärksamhet har det lärt sig att om denne 

börjar gråta så kommer föräldrarna komma till denne (Askland & Sataøen 2003).  

 

Teorin om operant betingning utvecklades av Edward L Thorndike (1874-1919) och Burrhus 

F Skinner (1904-1990). Dessa liknar den klassiska betingningen på många sätt men de ansåg 

att det inte nödvändigtvis finns ett samband mellan stimuli och respons. Den som lär sig något 

måste gå igenom en period av försök och misslyckanden (s.k. ” trial and error” ) för att hitta 

detta samband. De kom fram till att en individ kan lära sig något snabbare om man tillför en 

s.k. förstärkning i undervisningen. Med förstärkning menas att antingen belöna eleven när den 

gör rätt eller bestraffa den när den gör fel (Askland & Sataøen 2003). Om en elev kommer för 

sent till en lektion och läraren ger denne kvarsittning som bestraffning så är ändamålet med 

detta att eleven ska kunna se sambandet mellan sina egna handlingar och dess konsekvenser 

(vårt exempel). 

3.1.4. Konstruktivism 

Som en reaktion mot behaviorismens uteblivande av observerbarhet på människans lärande 

växte sig en rationalistisk tanketradition sig stark inom amerikansk beteende- och 
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språkvetenskapen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (Säljö 2000). 

Konstruktivismen representerar ej någon homogen rörelse eller uppfattning, snarare är det ett 

samlingsnamn för idén att människan gör sina erfarenheter begripliga utifrån dennes tolkning 

och meningsskapande (Ernest 1998 i Sellbjer 2002). 

 

Den del av kognitivismen som fått störst inflytande vad gäller synen på lärande är 

konstruktivismen. Anhängare av detta perspektiv menar att det finns en grundläggande 

mekanism som utgör tänkandets centrum och att denna företeelse kan studeras i sig. Enligt 

konstruktivisterna tar individen inte passivt emot information utan konstruerar sin personliga 

förståelse av omvärlden genom egen aktivitet (Säljö 2000). Kunskap och lärande är ett 

mentalt redskap för att förstå verkligheten och den skapas i samspel mellan individens förnuft 

och sinnesintryck (Stensmo 1994 i Sellbjer 2002), alltså något individen skapar genom 

interaktion mellan ny och gammal kunskap (Hedin & Svensson 1997). Den yttre världen 

omskapas genom mänsklig verksamhet till en inre värld för individen. Människans 

fundamentala lärande bestäms av naturen, men när den väl en gång konstruerats, påverkar hon 

i sin tur naturen (Berger & Luckmann 1966 i Asklund & Sataøen 2003). 

 

Den mest betydelsefulla teoretikern för konstruktivismen var den schweiziske forskaren Jean 

Piaget (1896-1980). Han ansåg sig själv aldrig som utvecklingspsykolog eller pedagog. Han 

menade att ju större inflytande läraren hade över elevernas undervisning desto mer rubbades 

deras spontana energi och självständiga utveckling. Piaget företrädde en självstyrd 

undervisning där eleven på egen hand utforskar världen. Alla individer tolkar, resonerar och 

förstår på olika sätt. Därför kan inte eleven överta en lärares världsbild eller logik, den 

konstruerar sitt eget synsätt (Säljö 2000). En människas utveckling är ett resultat av en 

ständigt pågående interaktion mellan dennes organiska struktur och lärandemiljön. Piaget var 

mycket intresserad över varför barn svarade som de gjorde. Han ansåg att trots att barnet 

svarar fel på vissa elementära frågor så behöver detta inte bero på okunnighet, utan att barnet 

själv har byggt upp en egen verklighetsuppfattning (McGurk 1978). Vilka inlärningsteorier 

utvecklade Piaget i den konstruktivistiska lärandeteorin? 

3.1.4.1. Assimilation och ackommodation 

Assimilation innebär att en människa tar in och registrerar information om hur världen 

fungerar i jämförelse med tidigare erfarenheter. Det finns på sätt och vis inga överraskningar 

utan världen uppträder så som vi förväntar oss att den ska. Vi får så att säga bekräftelse på 
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våra antaganden (Säljö 2000). När ett barn ser att man blåser upp en ballong så vet denne efter 

tidigare erfarenheter att om man blåser för mycket så kan den spricka och då smäller det. 

Känslan av att det kommer smälla eller själva smällen i sig är så att säga ingen överraskning 

för barnet, utan bara en bekräftelse på att det den redan vet är sant (Vårt exempel). 

 

I motsats till assimilation innebär ackommodation däremot en grundläggande förändring i en 

individs sätt att se på verkligheten. När en händelse sker utan att en människa kan jämföra den 

med tidigare erfarenheter, så förändras de kognitiva strukturerna och man får ett ny 

tankesystem eller synsätt (Säljö 2000). Ett barn vet sedan tidigare även att en uppblåst ballong 

som kastas iväg landar till slut alltid på marken. Om samma barn för första gången får 

uppleva att en heliumballong som kastas iväg och den bara stiger till slut utom synhåll, så har 

barnets uppfattning om verkligheten förändrats (Vårt exempel). 

3.1.5. Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig huvudsakligen på den ryske psykologen Lev S. 

Vygotiskij (1896-1934) idéer om lärande. Han utformade sina tankar om mänsklig utveckling 

på 1920- och 1930-talet i forna Sovjetunionen (Säljö 2000) och utvecklande en sociologisk 

teori vilken grundar sig på kritisk granskning av dåtidens psykologiska teorier (Lindqvist 

1999). 

 

Det sociokulturella perspektivet bygger, enligt Dysthe (2003), på en konstruktivistiskt syn på 

att lärande och kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom 

individuella processer. Det finns ingen sociokulturell inlärningsteori, utan denna inriktning 

innefattar olika riktningar och olika betoningar om kunskap och lärande. Enligt Cole (1996 i 

Säljö 2000) är begreppet sociokulturell en term som övergripligen beskriver hur människan 

tillägnar sig och formas av deltagandet i kulturella aktiviteter och hur hon använder sig av de 

redskap som kulturen tillhandahåller. I motsats till behaviorismen så anser anhängare av den 

sociokulturella lärandeteorin att kunskap inte kan överföras eller förmedlas från en person till 

en annan. Kunskap skapas hos individen genom kommunikation med andra. Kunskap 

uppkommer hos den enskilde i arbetet med omvärlden (Luhmann i Näsby 2004). 

Utgångspunkten i ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att människor handlar inom 

ramen för praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt kommunikation med 

andra. Människor uppfattas som deltagare i social interaktion. Våra handlingar växer fram ur 
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och bidrar till återskapandet av en ”social praktik”  (Säljö 2000). Vi lär oss agera inom sociala 

praktiker och hela vår kognitiva utrustning är anpassad till att göra det möjligt för oss att 

utveckla de komplicerade förmågor, färdigheter och kunskaper, vilket leder till att vi kan 

uppträda i så komplexa sammanhang (Donald 1991 i Säljö 2000). Inlärning kräver en mental 

reorganisation och omstrukturering (Sherpard 1991 i Dysthe 1996). Elevers kunskaper måste 

integreras i deras egen livsvärld för att de själva ska förstå sig och sin omvärld. Detta är 

nödvändigt för att kunna göra bedömningar och handla som individ och som medlem av olika 

sociala grupper (Dysthe 1996). Det är just ömsesidigheten mellan det sociala samspelet och 

de individuella processerna som utgör nyckeln till en effektiv inlärning (Nystrand 1986 i 

Dysthe 1996). 

3.1.5.1. Proximal utvecklingszon 

Denna teori är en dynamisk förklaring på människors utveckling och lärande. 

Utvecklingszonen är det avstånd mellan vilka kunskaper en människa på egen hand redan 

besitter och vad hon under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kompetenta 

klasskamrater skulle kunna åstadkomma (Vygotskij 1978 i Säljö 2000). Det skulle även kunna 

beskrivas som intervallet mellan den individuella utvecklingsnivån och undervisningsnivån i 

klassrummet (Dysthe 1996). Genom handledning och samverkan av andra människor har en 

individ möjlighet att kunna utveckla sina färdigheter, vilket skulle ha varit svårt att klara av på 

egen hand (Tharp & Gallimore 1998 i Säljö 2000). 

3.1.5.2. Bakhtins dialogism 

Enligt den ryske forskaren Michail Bakhtin (1895-1975) är livet dialogiskt till sin natur. Att 

leva innebär att engagera sig i en dialog, att ställa frågor, lyssna, svara och komma överens. 

Individen uppnår medvetenhet om sig själv genom att visa sig för den andre, genom den andre 

och med den andres hjälp (Bakhtin 1981/1984 i Dysthe 1996). Dialogen är alltså en 

grundläggande kvalitet i allt mänskligt samspel och tänkande, men den är också ett mål vi 

måste eftersträva i de många olika samspelsituationer där vi möter andra människor, t.ex. i ett 

klassrum. Dialogisk undervisning bedrivs genom att ställa autentiska frågor, bedriva rollspel, 

införa elevansvar, uppföljning av diskussioner, positiv bedömning och ett fungerande samspel 

i klassrummet (Dysthe 1996). 
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3.2. Kvantitativ ansats 

3.2.1.  I  positivismens fotspår  

Den kvantitativa ansatsen härstammar enligt Steinar Kvale (1997) från positivismen. 

Anhängare av denna teori anser att man hittar sanningen genom att följa en metod eller 

allmänna metodregler som i stort sett är oberoende av undersökningens innehåll och 

sammanhang. Varje inflytande från forskarens sida ska minimeras eller elimineras och 

vetenskapliga utsagor ska bygga på observerbara data. Iakttagelsen av data och tolkningen av 

deras mening ska hållas strängt isär. Vetenskaplig fakta ska vara objektiv och kvantifierbar. 

Data ska vara otvetydiga, intra- och intersubjektivt reproducerbara och vetenskapliga utsagor 

ska vara värdeneutrala. Enligt Jan Hartman (2004) så är metodteori något som binder 

vetenskapsteori med metodlära. Alltså förbinder den kvantitativa ansatsen positivismen med 

enkätundersökningsmetoden.  

3.2.2. Den kvantitativa ansatsens målsättning  

Enligt Bengt Starrin (1994) har kvantitet att göra med mängd. Den kvantitativa metoden har 

därför som fokus att studera mängder av ett fenomen. Det man studerar ska göras mätbart och 

resultaten ska presenteras numeriskt. Målsättningen med en kvantitativ analys är att dels 

undersöka hur på förhand definierade företeelser, egenskaper och innebörder fördelar sig 

mellan olika grupper i en population eller fördelar sig med avseende på olika händelser eller 

situationer. Sedan kan man även undersöka om det föreligger något samband mellan olika 

företeelser, egenskaper eller innebörder och om dessa eventuellt kan leda till slutsatser om 

kausala relationer (Starrin 1994 och Hartman 2004). Enligt Vilmer Andersen och Peter 

Gandrup (1994) så kan inte en undersökning överhuvudtaget kunna kallas kvantitativ om inte 

ett rangordningsmått med variabler föreligger. När man använder sig av den kvantitativa 

metoden undersöker man alla fenomen av samma variabel. Peter Sohlberg och Britt-Marie 

Sohlberg (2002) skriver att det är just intresset för variabler som är typiskt för den kvantitativa 

traditionen inom forskningen. Detta innebär att man sysslar med enheter vars värden kan 

variera. Vidare menar Hartman (2004) att i en kvantitativ undersökning måste man göra en 

klassificering, exempelvis hur många finns det av det här eller det här? Man delar alltså upp 

världen i klasser och kategorier samt ställer kvantitativa frågor till dessa grupper. Eftersom 

kvantitativa frågor är numeriska, följer det att de egenskaper man undersöker är mätbara. Om 

man inte kan mäta egenskaperna kan man inte göra en kvantitativ undersökning. 
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3.2.3.  Legitimer ing 

Vi har valt den kvantitativa ansatsen som metodologisk ansats som grund för vår uppsats. 

Bakgrunden till detta beror på att vår uppsats syftar till att just beskriva lärares 

förhållningssätt till begreppet lärande utifrån olika variabler. Om vi skulle skapa förståelse 

kring olika val av undervisningsmetoder skulle vi snarare ha valt den kvalitativa ansatsen. 

Dock anser vi själva att resultatet av ett fåtal intervjuer inte skulle representera en större 

population av lärare, utan snarare bara en uppfattning av de individuella lärarnas syn på 

lärande. Genom den kvantitativa ansatsen och vår enkätundersökning har vi en större 

möjlighet att kunna hitta mönster och avvikelser mellan olika populationer och variabler, 

därför att det är just mängden som studeras. Enligt Sohlberg & Sohlberg (2002) så kan man 

inte mäta subjektiva upplevelser. Kvalitativa data kan man därför inte mäta. 

3.2.4.  För  och nackdelar  

Det är inte helt oproblematiskt att legitimera valet av metodologisk ansats eftersom de flesta 

forskare och författare inom den pedagogiska forskningen tenderar att välja den kvalitativa 

ansatsen. Dessutom menar Carl Martin Allwood (1999) att den nutida beskrivningen av den 

kvantitativa forskningsfilosofiska ansatsen i hög utsträckning kan vara en konstruktion av 

vetenskapsteoretiker och forskare som identifierat sig med en kvalitativ ansats. Starrin (1994) 

menar att distinktionen mellan ansatserna betyder olika saker för olika forskare. Varje 

disciplin tycks ha utvecklat sin egen favoritdistinktion och forskare inom en disciplin är sällan 

medvetna om distinktionen mellan andra discipliner. Det enda som anhängarna för de båda 

ansatserna kommit överens om är att det råder ett spänningsfullt förhållande mellan 

begreppen. Dessa metodologiska ansatser är relaterade till olika målsättningar. Den ena kan 

inte ersätta den andra.  

 

Vad är det som krävs för att återskapandet av vissa händelser skall vara trovärdiga och sanna? 

Blir återskapandet av vissa händelser mer eller mindre trovärdigt om de representeras i siffror 

än om de representeras genom ord? Genom vilken form av representation ökar begripligheten 

och insikten? Hur skulle undersökningens reliabilitet och validitet ha förändrats om vi 

exempelvis skulle ha använt oss av en kvalitativ ansats och intervju som metod för 

insamlandet av information? Både den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen har fördelar 

och nackdelar. Dock anser vi att vårt val av metod ligger hand i hand med syftet för vår 

undersökning. Att sätta siffror på en studie, ger det högre validitet än kvalitativt språkliga 
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observationer? Kan man säga att någons verbala förmåga återspeglar sanningen om vad de 

egentligen tycker? Visserligen kan inte heller en enkätundersökning beskriva bilden av 

verkligheten till fullo, men den är i alla fall mer intersubjektivt strukturerad. Vad som är sant 

eller signifikant för en population är svårbestämt och resultaten från en undersökning kan 

säkerligen alltid ifrågasättas. Dock är inte målet för oss att förändra verkligheten, utan att bara 

objektivt beskriva den utifrån de resultat vi får genom enkätundersökningen. Om det råder 

skillnader i förhållningssätt till begreppet lärande i de båda kommunerna är det inte vår sak att 

förklara orsakerna till detta. Dock kan vi i diskussionen diskutera vilka möjliga konsekvenser 

det skulle kunna få för olika delar av skolverksamheten. 

3.3. Enkät 

Varför har vi valt att använda oss av enkät som insamlingsmetod? Eftersom vi i vår 

undersökning valt att studera lärare på vitt skilda orter i landet, ser vi det som ett logiskt och 

naturligt steg i den kvantitativa ansatsen att välja denna metod. Vi vill även förhålla oss på ett 

så objektivt sätt som möjligt gentemot respondenterna. Genom att vi inte träffar dem 

personligen, utan alla svarande får ta del av samma, av oss, skrivna text anser vi oss inte 

påverka hur respondenterna svarar på frågorna. Detta kallar Hans-Olof Lisper och Stefan 

Lisper (2005) för att förhålla sig med total objektivitet. Vi vill alltså undvika att de svarande 

ska få olika information från oss eller att de på vårt tonfall ska tolka våra frågor olika vilket 

skulle kunna vara fallet i en intervju, vilket Andersen och Gandrup (1994) kallar för negativ 

intervjueffekt. 

 

Vad är viktigt att tänka på när man strukturerar en enkät? När man använder sig av enkät som 

undersökningsmetod är det viktigt att inse att man är beroende av respondenternas välvilja för 

att överhuvudtaget få tillbaka statistikgrundande information. Det är med andra ord mycket 

viktigt hur man väljer att lägga upp och forma frågeformuläret. För att få hög svarsfrekvens är 

det viktigt att frågeformuläret inte är för omfattande, att strukturen är klar, att man använder 

ett lätt språk och att den dessutom inte verkar oseriös eller slarvigt gjord (Belson 1981 i 

Holme & Solvang 1997). För att öka svarsfrekvensen ytterligare har vi som Holme och 

Solvang (1997) beskrivit, motiverat respondenterna genom att förklara för dem hur viktigt det 

är att de verkligen besvarar enkäten. När man fått tillbaka information från respondenterna är 

det viktigt att man dokumenterar informationsinsamlingen så att andra forskare efteråt ska 

kunna göra om studien. Det är även betydelsefullt att de personer som besvarar enkäten kan 

lita på löftet om anonymitet (Holme & Solvang 1997). 
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Vad är viktigt att tänka på när man ställer frågor i en enkät? Frågorna ska ställas på så sätt att 

alla respondenter så långt som möjligt får samma innebörd och samma associationer utifrån 

frågeställningen. Det är också viktigt att man väljer en svarsform som passar respektive fråga 

och att de svarsalternativ man ger är fullständiga, så att ingen av det skälet inte besvarar 

frågan (Holme & Solvang 1997).  

 

Är det av betydelse i vilken ordning frågorna kommer? Enligt Holme & Solvang (1997) finns 

det i konstruktionen av en enkät vissa grunder att utgå ifrån, vilket vi gjort. Man ska inte 

inleda med kontroversiella frågor, utan istället börja med en del faktainriktade frågor som 

uppvärmning, efterhand kan man sedan ställa mer kontroversiella frågor om exempelvis 

värderingar. I slutet bör man runda av enkäten med några oproblematiska frågor igen. Genom 

att avsluta med lätta frågor kan man neutralisera eventuella spänningar som uppstått i 

samband med svarandet. Man ska även vara medveten om att svaret på en viss fråga står i 

relation till det sammanhang frågan har ställts i. Frågor som handlar om värderingar kommer 

på ena eller andra sättet alltid fungera ledande. Hur svaren styrs kommer i första hand vara 

beroende av själva formuleringen av frågan. Men också var någonstans i frågeformuläret 

frågan är ställd. Innebörden och formuleringen av tidigare frågor kommer alltså att påverka 

hur respondenten svarar på en fråga. Även utformningen av svarsalternativen har betydelse 

för hur mottagaren svarar. Vissa frågor är med nödvändighet ledande, men det innebär att vi 

måste göra denna påverkan så liten som möjligt. Men styrningen finns med nödvändighet 

närvarande i varje sammanhang där vi ställer frågor om värderingar och förhållningssätt. 

Även i faktainriktade frågor kan sådan styrning göra sig gällande (Holme & Solvang 1997). 

3.4. Urval 

3.4.1. Sannolikhetsurval eller  icke-sannolikhetsurval? 

Ja, det beror på! Det är det enkla svaret. Vilken urvalsform man väljer att använda sig av är 

beroende av syftet med undersökningen och hur mycket tid och pengar man kan disponera. 

Om syftet är att säga något om populationen, är det viktigt att kravet på representativitet i 

urvalet prioriteras. Om syftet däremot är att studera vissa tänkbara samband mellan olika 

egenskaper blir kravet på representativitet inte så centralt, utan då kan andra krav vara 

viktigare som exempelvis handlar om variation, det vill säga att alla grupper ska finnas med i 

urvalet. Obundet slumpmässiga urval, där alla enheter har samma kända chans att komma 
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med i urvalet, är kostsamma att genomföra men på samma gång enkla att analysera. Andra 

urvalstekniker förenklar insamlingen av information men gör samtidigt analysen mer 

komplicerad. Det grundläggande kravet för sannolikhetsurval är att sannolikheten ska vara 

känd för en enhet vilken som helst ur populationen ska kunna komma med i urvalet. Icke-

sannolikhetsurval kan däremot inte säga oss hur stor sannolikheten för ett visst utfall är 

(Holme & Solvang 1997). Det kan tyckas vara fördelaktigt att man använder sig av ett 

sannolikhetsurval. Men i vårt fall insåg vi att det skulle bli svårt då vi inte har speciellt 

mycket tid eller pengar att tillgå för undersökningen. Istället valde vi att göra ett icke-

sannolikhetsurval, eller snarare ett bekvämlighetsurval vilket kan ses som en undertyp till 

icke-sannolikhetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att man väljer ut vissa enheter ur en 

population som då utgör urvalet. 

3.4.2. Hur gjorde vi vår t urval? 

Vår tes är att på grund av det stora avståndet mellan Kiruna och Trelleborg kommun finns en 

möjlighet att det råder skillnader i förhållningssätt till begreppet lärande. Vår tes baserar vi 

dels på Eriksson m fl (2004) och Lärarnas Riksförbund (2000) uttalanden att det råder stora 

skillnader mellan landets kommuner med avseende på undervisning och resultat. Andersson 

m fl (2003) menar vidare att det i Sverige inte finns någon utbredd forskning om skolkulturer 

men att det finns stora olikheter mellan landets skolor. Vidare är våra argument för tesen, 

förutom de referenser vi ovan hänvisat till, att lärare som arbetar inom vardera kommunen bör 

vara uppväxta, utbildade och även tidigare arbetat inom samma region som de nu arbetar i. 

Om dessa argument skulle stämma skulle eventuella skillnader i förhållningssätt till begreppet 

lärande mellan kommunerna kanske vara relaterade till vår tes. Varför skulle vi inte lika gärna 

kunna välja att jämföra Luleå och Malmö kommun? Jo, bakgrunden till valet av Trelleborg 

och Kiruna kommun är även att de är kommuner som det inte finns någon lärarutbildning i. 

En teori vi har är att lärare inom kommuner med lärarutbildning har en större möjlighet att 

hålla sig uppdaterade om den pedagogiska debatten genom de hundratals studenter som gör 

verksamhetsförlagd utbildning i samma kommuner. 

 

Med hänvisning från Guy Karnung (2006) vore det relevant för undersökningens omfattning 

och den nivå som kursen faktiskt representerar att få in 30-40 besvarade enkäter från varje 

kommun. Dessutom menade han att vi skulle räkna med ett sannolikt externt bortfall. Enligt 

Karl Erik Rosengren & Peter Arvidson (2002) är ett externt bortfall ett antal 
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undersökningsenheter (i vårt fall besvarade enkäter) som inte alls varit disponibla för oss. 

Vidare menar de att det även kan förekomma ett internt bortfall, med detta menas att det i 

varje enkät kan finnas frågor som inte är besvarade. På Karnungs (2006) inrådan beslöt vi oss 

för ett beräknat externt bortfall av 30 % Han menade att om vi räknar med ett sannolikt 

externt bortfall av 30 % visar vi att vi kan vid eventuella studier på högre nivå räkna med ett 

större beräknat bortfall. Hans-Olof Lisper och Stefan Lisper (2005) menar att om det externa 

bortfallet inte är större än 20-25 % kan studien fortfarande uppfylla rimliga krav för 

deltagande. För postenkäter är det inte ovanligt att bortfallet är större och kan i en del fall 

äventyra representativiteten. Genom att följa upp vilka som inte svarat genom exempelvis 

påminnelsebrev kan detta bortfall minska. Vad ska man tänka på för att minska det externa 

bortfallet? Lisper och Lisper (2005) menar att de undersökta ska få veta vart de kan vända sig 

för förfrågningar och klagomål. Det är även viktigt att informera om undersökningen. För att 

vi till våran undersökning minst ska få tillbaka 30 enkäter från vardera kommunen med ett 

beräknat externt bortfall på 30 % innebär detta att vi ska skicka ut minst 43 enkäter till båda 

kommunerna. Vi valde att till urvalet ta med lärare (6-9) från de två största skolorna i Kiruna 

kommun, vilket gav oss ett urval på 65 lärare. Utifrån detta ansåg vi det lämpligt att ha ett 

urval som är ungefär lika stort ifrån Trelleborg kommun, vilket vi faktiskt exakt fick ifrån två 

skolor där. Varför begränsade vi oss vid ett totalt urval på 130 lärare? Dels på grund av 

Karnungs (2006) rekommendationer och av ekonomiska skäl, men också på grund av 

svårigheter i att komma i kontakt med skolor och att flera av skolorna i Kiruna kommun är 

små. Eftersom vi skickade enkäterna med post, skulle det ge ökade kostnader för utskick till 

mindre skolor, därför valde vi att begränsa oss vid det urval vi nu hade. Varför vi valt att 

studera eventuella skillnader mellan lärares förhållningssätt till begreppet lärande mellan just 

två kommuner är dels på grund av eget intresse men även att det i skollagen står att 

kommunerna är huvudmän för grundskolan (1 kap 4 §). Vidare står det i 2 kap 8 § att det i alla 

kommuner finns en antagen skolplan som med vars innehåll särskilt ska framgå de åtgärder 

som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som satts upp för skolan. Vi är 

medvetna om att det kan finnas skillnader mellan lärares förhållningssätt till begreppet 

lärande som beror på andra orsaker än de vi har studerat. Exempelvis kan det finnas skillnader 

mellan lärares förhållningssätt till begreppet lärande beroende på olika pedagogiska 

inriktningar på lärarutbildningar eller mellan friskolor och grundskolor. Bakgrunden till 

skillnader kan även härledas ur den socioekonomiska och den möjliga kulturella bakgrund 

läraren har men även för kommunen som helhet. Men någonstans måste vi begränsa vår 
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forskningsfråga och då har vi valt att studera lärares förhållningssätt till begreppet lärande 

mellan två kommuner – nämligen Kiruna och Trelleborg kommun.  

3.4.3. Stor leken på urvalet 

Spelar urvalets storlek någon roll? Ett stort urval ger mer pålitliga resultat än ett litet urval. 

Men undersökningar med stora urval har däremot ofta större bortfall. När urvalet kommer 

över en viss gräns bör man hellre prioritera arbetet med att minska bortfallet snarare än att öka 

stickprovets storlek. När man avgör hur stort urvalet ska vara, måste man väga in faktorer som 

tid, pengar och krav som gäller reliabilitet och noggrannhet. Ett urval som utgör 10 % av en 

population ger inte nödvändigtvis mer precisa resultat än ett urval som utgör 1 % av en 

population. Det är urvalets absoluta storlek som är avgörande, inte urvalsfraktionen. Man kan 

alltså öka precisionen genom att öka urvalets storlek och genom att minska bortfallet (Holme 

& Solvang 1997). 

3.4.4. Är  urvalet representativt? 

Med tanke på att vi aktivt valt vilka skolor det är som ingår i undersökningen bör man ha i 

åtanke att man kanske inte fångar in alla olika förhållningssätt till begreppet lärande inom 

kommunerna. Det är dels på grund av att vi inte undersöker alla de kommunala grundskolorna 

men även medvetenheten av att det finns friskolor eller andra specialinriktningar på skolor 

som är belagda i kommunerna. Man kan till exempel fråga sig om de två största skolorna i 

Kiruna kommun har samma förhållningssätt till lärande som övriga skolor i kommunen och 

på så vis är representativt för hela kommunen. Man kanske alltså inte fångar in alla 

förhållningssätt som finns inom kommunerna. Man kan även fundera över fördelning män – 

kvinnor i urvalet. Vi har inte påverkat om det är män eller kvinnor som besvarar enkäterna. 

Men man bör ha i åtanke att om det är så att man från en kommun får svar dominerat från ena 

könet, kan svaren vi fick bero på den starka dominansen från ena könet. Svaret skulle kunna 

bli annorlunda om svaren var ifrån lika stora grupper av båda könen. Även ålder är en 

liknande variabel. Vi har heller inte här styrt vilka som svarar. En viss aktsamhet bör därför 

tas till att man kan få samma scenario som med fördelningen män – kvinnor här ovan.   

3.5. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två centrala och viktiga termer i alla typer av kvantitativ forskning. 

Det är inte tillräckligt att uppfylla bara en av de två termerna. Det är till exempel inte 
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tillräckligt att ha reliabel information. Om informationen mäter något annat än det vi avser 

mäta, kan informationen vara hur reliabel som helst men den kan ändå inte användas för att 

pröva våra frågeställningar (Holme & Solvang 1997). Enligt Ottar Hellevik (1984) bestäms 

validiteten av vad som mäts, om det verkligen är de egenskaper som problemställningen avser 

mäta. Medan reliabiliteten bestäms av hur mätningen har utförts. Detta begrepp syftar till 

tillförlitligheten för själva mätprocessen. 

 

Enligt Holme och Solvang (1997) och Rosengren och Arvidson (2002) står validitet för 

giltighet. Hög validitet innebär att man har mätt det man ska mäta. Holme och Solvang (1997) 

menar att för att få hög validitet krävs att operationaliseringen av de teoretiska variablerna i så 

stor utsträckning som möjligt sammanfaller med de teoretiskt definierade variablerna. I vårt 

fall betyder det att vår enkät ska mäta det som vi avser att mäta för att uppnå vårt syfte, 

genom att exempelvis ställa oss frågor som: Mäter undersökningen verkligen lärares 

förhållningssätt till begreppet lärande? Är en femma på en femgradig skala ett bra mått på en 

positiv inställning till exempelvis den behavioristiska lärandeteorin? Enligt Holme och 

Solvang (1997) är detta är inte helt lätt. Den operationella variabeln är inte självklar för att 

man har den teoretiska variabeln. Ansvar ligger här på forskaren att operationaliseringarna är 

valida.  

 

Enligt Holme och Solvang (1997) och Rosengren och Arvidson (2002) står begreppet 

reliabilitet för pålitlighet. Holme och Solvang (1997) menar att det för alla undersökningar är 

eftersträvansvärt och nödvändigt att undersökningen är pålitlig för att överhuvudtaget kunna 

säga något om de frågor man ställt sig. I en konkret undersökning gör man oftast ett par 

operationaliseringar för att se om sambandet är högt mellan de båda svaren. Är det högt tyder 

det på att reliabiliteten för det svaret är högt. Ser man sedan att sambanden mellan svaren som 

ska mäta samma innebörd är högt, då tyder mycket på att undersökningen har hög reliabilitet. 

För att öka reliabiliteten ytterligare är det viktigaste att man är så noggrann och uppmärksam 

som möjligt under hela forskningsprocessen och verkligen kontrollerar att man inte matar in 

fel data i statistikprogrammet (Holme & Solvang 1997). Vidare menar Rosengren och 

Arvidson (2002) att reliabiliteten påverkas av mätinstrumentet, den som utför mätningen, 

omgivningen omkring och situationen för mättningen samt det mätta objektet. 

 

Kraven på validitet och reliabilitet kan komma i konflikt med varandra. Man kan komma i 

situationer där man tvingas välja det ena på bekostnad av det andra. Man kan till exempel 



 33 

hamna i situationer där man tvingas välja reliabilitet, men det vi mäter ligger något vid sidan 

av det vi egentligen är intresserade av att mäta. Men det kan också vara så att vi väljer ett 

tillvägagångssätt som ger mindre reliabel information, men som också mäter den teoretiska 

egenskap vi är ute efter (Holme & Solvang 1997). I vilken mån kommer vår undersökning 

uppnå kraven för reliabilitet och validitet? Vi kommer att föra ett resonemang kring detta i 

kapitlet diskussion (6). 

 

Till sist vill vi även poängtera att vi inte kommer att göra någon signifikansprövning av våra 

resultat. Detta beroende på att det inte avkrävs för uppsatsskrivning på denna nivå. 

3.6. Tillvägagångssätt 

3.6.1. Undersökningens genomförande 

Genom Trelleborg och Kiruna kommuns hemsidor kom vi över e-postadresser och 

telefonnummer till rektorerna på de berörda skolorna. Först skickade vi ett informationsbrev 

som i korta drag förklarade vilka vi var och vad undersökningen handlade om (bilaga 1). 

Några dagar senare tog vi kontakt med rektorerna på varje skola per telefon och frågade om 

det fanns intresse att delta i undersökningen. Alla rektorer gick med på att delta i 

undersökningen och de utsåg sig själva som kontaktpersoner för undersökningens 

genomförande på skolan. Detta betydde i stora drag att rektorerna distribuerade enkäterna, 

samlade in dem och returnerade dem till oss. Några dagar senare fick varje rektor ett mer 

utförligare informationsbrev av undersökningens omfattning (bilaga 2). Där tog vi bland annat 

upp att vi följer de etiska aspekterna för vetenskapliga undersökningar, såsom att det är helt 

frivilligt att delta, skyddet av personuppgifter och att de som deltog i undersökningen när som 

helst skulle kunna ringa upp oss och be oss att ta bort resultaten från deras enkät 

(http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer). 

 

Den slutliga versionen av enkäten skickades några dagar senare samtidigt till de berörda 

skolorna. De hade drygt en vecka på sig att svara på enkäten som ungefär skulle ta 10-15 

minuter att genomföra (bilaga 3).   
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3.6.2. Enkätens utformning 

Enkäten består av ett försättsblad samt en huvuddel bestående av drygt 12 frågor och 

påståenden. I försättsbladet presenterar vi oss, syftet för vårt arbete samt upplägget och 

genomförandet av enkäten. Vi betonar även att lärarnas medverkan är frivillig, men vi är 

mycket tacksamma för att de tar sig tid och deltar i undersökningen. Men vi betonar ändå att 

det för undersökningens validitet och reliabilitet är viktigt att alla deltar. Vi förklarar även vad 

som kommer hända med de data vi kommer att samla in och hur de kan kontakta oss för 

vidare information. 

 

Enkäten består av två delar som har två olika funktioner. Första delen syftar till att legitimera 

valet av de kommuner vi studerar. Andra delen av enkäten utgör själva undersökningen om 

lärares förhållningssätt till begreppet lärande. Den första delen (fråga 1-6) består av frågor 

som berör bland annat lärarnas ålder, kön, utbildningsgrad, uppväxtort, anställningstid, 

utbildningsort och tidigare arbetsplatser. Vi frågar även om lärarna skulle tänka sig att flytta 

till en annan ort om ett sådant erbjudande uppdagades. Anledningen till alla dessa frågor är att 

legitimera vår tes att lärarna i Trelleborg och Kiruna kommun är uppväxta, utbildade och 

möjligen tidigare varit anställda i den region de nu arbetar. De andra variablerna (kön, ålder) 

kommer vi använda i resultatet för att kunna säga att eventuella skillnader mellan 

kommunerna inte beror på lärarnas kön eller ålder. Vi frågar även i enkäten om hur länge 

lärarna arbetat och vilken som är deras högsta utbildningsgrad för att se om eventuella 

skillnader i dessa variabler kan vara en möjlig anledning till olikheter i förhållningssättet till 

begreppet lärande. 

 

Den senare delen (fråga 7-12) består främst av påståenden kring begreppet lärande som de 

svarande ska gradera sitt instämmande till. Dessa graderingar föll på skalan 1-5, där 1 står för 

” Instämmer inte alls”  och 5 står för ” Instämmer helt” . Dessa frågor och påstående är hämtade 

från den behavioristiska, konstruktivistiska och sociokulturella lärandeteoriernas syn på 

lärande. Det förekommer lika många påståenden från varje teori men de kommer i en viss 

slumpmässig ordning så att respondenten inte skulle kunna avslöja något system. Påstående 

7a, 7d, 8c, 8f och 8i är hämtade från den behavioristiska lärandeteorin. Påstående 7b, 7e, 8b, 

8e och 8h är hämtade från den konstruktivistiska lärandeteorin. Påstående 7c, 7e, 8a, 8d och 

8g är hämtade från den sociokulturella lärandeteorin. Enkäterna består alltså av fem stycken 

påståenden från vardera lärandeteori. Utifrån de svar som lärarna anger kan vi dels utläsa 
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vilka teorier som ligger dem närmast men även ta fram medeltal för exempelvis varje 

kommun, skolan, kön och ålder. Fråga 9 och 10 handlar om inställningen till 

kunskapsformerna fakta och förståelse och är hämtade främst från Lpo 94 men även för att de 

kan härledas till lärandeteorierna. Dysthe (1996) menar att behaviorismen ser fakta och 

information som detsamma som kunskap. Dysthe (2003) menar att den sociokulturella 

lärandeteorin bygger på en konstruktivistisk syn på lärande och kunskap. Säljö (2000) menar 

att konstruktivisterna individen inte passivt kan ta in fakta eller information utan snarar 

konstruerar en personlig förståelse av omvärlden. Vidare menar Stensmo (1994 i Sellbjer 

2002) att kunskap är ett mentalt redskap för att förstå verkligheten. Bakgrunden till att vi även 

tog med dessa kunskapsformer var att den nuvarande läroplanen underströk betydelsen av en 

bra balans mellan de olika kunskapsformerna i undervisningen samt att de faktiskt kan 

härledas till de olika lärandeteorierna. Fråga 11 frågar efter vilken undervisningsform som 

lärarna huvudsakligen använder sig av i sin undervisning. De tre olika alternativen 

karaktäriserar och utgör tyngdpunkten i de olika lärarteoriernas syn på undervisning i korta 

drag. Det fanns även en möjlighet för respondenten att välja alternativet ”Övrigt”  och förklara 

vilken eller vilka undervisningsformer de använder sig mest av. Tanken med detta var att 

undersöka om de brukade olika former av arbetsformer utifrån Lpo 94 krav på att utgå från 

varje elevs förutsättningar och behov. Genom att välja något av de förbestämda alternativ kan 

man dels utläsa vilken lärandeteori som ligger dem närmast men även en möjlighet att starta 

en diskussion kring om de verkligen innehar den didaktiska kompetens som borde krävas av 

varje lärare i grundskolan för de äldre åren. Om det dessutom råder skillnader mellan lärarna 

med avseende på förhållningssätt till begreppet lärande i de båda kommunerna så kan vi även 

diskutera vilka möjliga konsekvenser det skulle få för likvärdigheten i den svenska 

grundskoleutbildningen. 

3.7. Bearbetning av data 

Vi har använt oss av beskrivande statistik. Enligt Lisper och Lisper (2005) sammanfattar den 

beskrivande statistiken en mätnings siffror i en modell av verkligheten. Här sker under 

ordnade former den förenkling som alla modeller kräver. Den första förenklingen ligger dock 

utanför själva statistiken, vilket är själva valet av variabler som ska mätas. Överblick får vi 

sedan av den beskrivande statistikens sammanfattningar i tabeller och diagram. Förenklingen 

avslutas i sammanfattande mått, till exempel i medelvärden och mått på variation. Den 

förenklade modellen av världen hjälper oss att se saker som annars skulle vara svåra att 

upptäcka. Med utgångspunkt från Lispers och Lispers (2005) tankar, har vi i utgångsläget i 
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vår studie ett antal lärare vars förhållningssätt till begreppet lärande vi ska studera. Kunskapen 

om bakgrunden till alla lärares förhållningssätt till begreppet lärande är oändlig. Vid varje 

studie kan bara några få dimensioner studeras ur den komplexa verkligheten. I vår studie har 

vi valt att begränsa oss till att undersöka lärares förhållningssätt till begreppet lärande utifrån 

den behavioristiska, konstruktivistiska och den sociokulturella lärandeteorin. Genom 

stickproven från de båda kommunerna fick vi en oöverskådlig bild av siffror. Efter att ha 

skrivit in svaren från enkäterna i mjukvaruprogrammet Excel fick vi en överskådlig bild av 

siffror. Med hjälp av statistikprogrammet winstat och dess funktioner histogram och means, 

som räknar ut frekvenser, diagram och medelvärden utifrån från två olika variabler, har vi 

konstruerat jämförande diagram och tabeller. Vi valde att presentera skillnaderna mellan 

stickproven i form av aritmetiska medelvärden. Med aritmetiska medelvärden menas enligt 

Lisper och Lisper (2005) att man adderar alla uppmätta värden för en variabel och delar det på 

antalet respondenter som besvarat frågan. Vidare menar Lisper och Lisper (2005) att en 

variabel kan definieras som en dimension som har minst två mätbara värden, exempelvis har 

variabeln kön två mätbara värden. Anledningen till att vi valt att använda oss av aritmetiska 

medelvärden är att svarsalternativen bara sträcker sig från 1 till 5 samt att de svar vi fick in 

inte hade några extremvärden från någon av de båda kommunerna. Dessutom menar vi att 

man i resultatet på en skala 1-5, bör använda sig av decimaler när man jämför olika variabler. 

Varför har vi valt att inte presentera resultatet i medianvärde eller typvärde? Jo, risken för att 

resultatet från de två stickproven från Kiruna och Trelleborg kommun är lika blir då för stor. 

Genom att använda oss av aritmetiska medelvärden och decimaler eliminerar vi nästintill 

denna risk. 
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4. Resultatredovisning 

 
      

  Trelleborg Kiruna Totalt 
Antal     
Totalt (Antal)  34 23 57 
Skola A  18 8  
Skola B  16 15  
     
Kön     
Totalt (Kvinnor/Män) (23/11) (19/4) (42/15) 
Skola A  (13/5) (7/1)  
Skola B  (10/6) (12/3)  
     
Ålder     
Skola A 20-35 3 2  
 35-50 7 3  
 50-65 8 3  
     
Skola B 20-35 6 3  
 35-50 4 6  
 50-65 5 6  
     
Totalt 20-35 9 5 14 
 35-50 11 9 20 
 50-65 13 9 22 
     

Utbildningsor t 
 
 

Tabell 1 
 
Tabellen visar 
antalet 
respondenter från 
vardera kommun 
samt från vardera 
skola. Den visar 
även 
könsfördelning och 
åldersfördelning i 
vardera kommunen 
respektive skola. 
Dessutom visar 
tabellen det totala 
antalet 
respondenter och 
fördelning mellan 
könen och 
ålderskategorierna. 

 Fig 1. Bilden visar i procent var lärarna i stickproven från Kiruna och Trelleborg är 
utbildade. 
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Fig 2. Diagrammet 
visar den 
procentuella 
fördelningen av de 
i studien 
deltagande 
lärarnas högsta 
utbildning i Kiruna 
respektive 
Trelleborg 
kommun. 

Fig 3. Diagrammet 
visar den 
procentuella 
fördelningen av de 
i studien 
deltagande 
lärarnas 
uppväxtort i 
förhållande till den 
kommun de 
arbetar i. 

Fig 4. Diagrammet 
visar den 
procentuella 
fördelningen från 
stickproven från 
vardera 
kommunen av 
svaren på frågan 
om de tidigare har 
varit anställda på 
andra skolor. 
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      Kommunjämförelse  Könsjämförelse   Åldersjämförelse   
      Trelleborg Kiruna Kvinna Man 20-35 35-50 50-65 
7. Vad innebär begreppet lärande för dig?  Skola A/B Skola A/B         
                 
a. Att lärare överför kunskap till eleverna.   3,50 3,09 3,19 3,73 3,00 3,60 3,27 
      3,50/3,50 2,88/3,20         
                 
b. Att elever konstruerar kunskap utifrån tidigare erfarenheter. 4,29 3,83 4,12 4,07 4,00 4,25 4,05 
      4,50/4,06 4,38/3,53         
                  
c. Att elever tillägnar sig kunskap genom samtal och diskussion 4,44 4,26 4,38 4,33 4,31 4,40 4,36 
  med andra.     4,44/4,44 4,50/4,13         
                 
d. Att elever tillägnar sig kunskaper som läraren synbart 3,29 2,65 2,98 3,20 2,62 3,00 3,36 
  kan observera.     3,56/3,00 2,00/3,00         
                 
e. Läroprocessen är ett samspel mellan elevernas förnuft 4,09 3,91 4,02 4,00 3,85 4,20 4,00 
 och sinnesintryck.     4,24/3,94 3,88/3,93         
                 
f. Elevers tänkande är situerat i sociala kontexter.  3,94 4,00 3,85 4,27 3,83 3,90 4,09 
      3,83/4,06 4,13/3,93           
                 
                 
8. Vilka påståenden om elevers lärande håller du med om?            
                 
a. Genom att låta elever med olika förutsättningar för lärande  3,06 3,43 3,14 3,40 3,15 3,10 3,41 
jobba tillsammans, kan de som lär sig snabbare hjälpa dem som  3,17/2,94 3,13/3,60         
det tar längre tid för.                
                 
b. Man kan dela in barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier  3,26 3,22 3,31 3,07 3,08 3,30 3,27 
beroende på ålder, där de har kvalitativt skilda sätt att förhålla 
sig till och hantera kunskap. 3,33/3,19 2,63/3,53         
               
 
                 

Tabell 2 
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c. Genom att du som lärare berömmer eller belönar en elevs  4,71 4,22 4,55 4,40 4,31 4,40 4,36 
agerande motiverar du denne att underhålla alternativt utveckla  4,78/4,63 4,13/4,27         
dennes kunskapsutveckling.               
                 
d. En elevs lärandeutveckling är en process som bestäms av   4,03 3,78 3,83 4,20 3,86 3,95 3,95 
balansen mellan dennes biologiska mognad och kommunikativa 3,94/4,13 3,50/3,93         
förmåga.                 
                 
e. Ju större inflytande elever har över sin undervisning, desto 
mer gynnas deras självständiga utveckling. 3,65 3,65 3,79 3,27 3,43 3,80 3,73 
   3,78/3,50 3,88/3,53         
                 
f. Om en elev uppfört sig på ett otillfredsställande sätt kan du 
som lärare exempelvis genom kvarsittning förmå eleven 2,91 2,09 2,55 2,67 2,71 2,60 2,41 
att förstå konsekvenserna med dennes handlingar. 2,83/3,00 1,75/2,27         
              
                 
g. Nyckeln till en effektiv inlärning är ömsesidigheten mellan det  4,18 4,39 4,21 4,40 4,15 4,30 4,27 
sociala samspelet och de individuella utvecklingsprocesserna. 4,22/4,13 4,63/4,27         
                 
h. Mina elever kan inte passivt ta emot information utan uttolkar  4,03 3,86 3,88 4,20 3,92 3,80 4,18 
sin personliga förståelse av det jag förmedlar till dem.  4,22/3,81 4,13/3,71         
                 
i. Mina elever behöver lära sig grundläggande kunskaper innan 
de kan reflektera över dessa kunskapers betydelse. 4,26 3,83 4,00 4,33 3,92 4,10 4,18 
  4,50/4,00 3,13/4,20           
                 
                 
9. Håller du med om att fakta är en viktig kunskap skolan  4,03 3,30 3,55 4,27 3,54 3,90 3,68 
ska förmedla?     4,06/4,00 3,00/3,47           
                 
                 
10. Håller du med om att förståelse är en viktig kunskap  4,82 4,70 4,79 4,73 4,62 4,85 4,82 
skolan ska förmedla?    4,83/4,81 4,75/4,67           



 41 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Notera att fråga 1, 6, 11 och 12 från enkäten inte redovisas i resultatet. Anledningen är att de 

frågorna inte ger någon relevant information för denna undersökning. 

 

Av totalt 130 stycken enkäter fick vi tillbaka 57, vilket innebär ett totalt bortfall på 56 %. Av 

65 stycken enkäter fick vi tillbaka 34 från Trelleborg, vilket innebär ett bortfall på 48 %. Av 

65 stycken enkäter fick vi tillbaka 23 från Kiruna, vilket innebär ett bortfall på 65 %. Vidare 

vill vi poängtera att vi inte gör någon signifikansprövning av våra resultat. Vilket även det 

leder till att våra resultat kan ifrågasättas. 

 

Av de frågor som är resultatgrundande hade vi ett styck bortfall på fråga 7e, 8d, ålder och 

utbildningsort från Trelleborg. Från Kiruna hade vi ett styck bortfall på fråga 7f och 8h. 

  Trelleborg     Kiruna   
Behaviorism Konstruktivism Sociokulturell Behaviorism Konstruktivism Sociokulturell 

3,5 4,29 4,44 3,09 3,83 4,26 
3,29 4,09 3,94 2,65 3,91 4 
4,71 3,26 3,06 4,22 3,22 3,43 
2,91 3,65 4,03 2,09 3,65 3,78 
4,26 4,03 4,18 3,83 3,86 4,39 

18,67 19,32 19,65 15,88 18,47 19,86 

Tabell 2: Tabellen här ovan redovisar medelvärdena för de svarande lärarna utifrån de 
olika variablerna i varje fråga/påstående. Påstående 7a, 7d, 8c, 8f och 8i är hämtade från 
den behavioristiska lärandeteorin. Påstående 7b, 7e, 8b, 8e och 8h är hämtade från den 
konstruktivistiska lärandeteorin. Påstående 7c, 7e, 8a, 8d och 8g är hämtade från den 
sociokulturella lärandeteorin. Fråga 9 och 10 redovisar medelvärdena för två vanliga 
kunskapsformer.  

Tabell 3: Tabellen ovan visar medelvärdena utifrån de stickprov vi har från Trelleborg 
respektive Kiruna kommun för olika påståenden som är hämtade från de olika 
lärandeteorierna. Den visar också totalsumman av påståendena för de båda kommunerna. 
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5. Analys av resultatredovisningen 

5.1. Analys av tabell 1 

Tabellen visar hur många svar vi har fått från stickprovet från respektive kommun, från 

vardera skola, från vardera kön och från olika ålderskategorier. Skola A står för den större 

skolan i båda kommunerna med 35 lärare som uppfyller våra kriterier. Skola B har 30 lärare 

från båda kommunerna som uppfyller samma kriterier. Ser man till antalet svarande från varje 

skola så är det ett jämt antal svaranden från varje skola från stickprovet i Trelleborg kommun 

medan Skola A från stickprovet i Kiruna kommun bara har åtta svaranden av 35 stycken, 

vilket får negativa konsekvenser sen när vi ska kunna säkerställa resultaten som står för 

stickprovet i varje kommun. 

 

Vidare ser man att av totalt 57 svaranden är 42 kvinnor och 15 är män. Det går alltså nästan 3 

kvinnliga lärare på en manlig i denna undersökning. Om man sedan ser till varje kommun så 

är fördelningen i Trelleborg kommun cirka 2 kvinnor på 1 man, medan det snarare är 5 

kvinnor på en man i Kiruna kommun. Anledning till det senare resultatet är att det bara är 

totalt 4 män som deltagit i undersökningen från Kiruna kommun. Denna ojämna 

könsfördelning får givetvis också konsekvenser när vi ska säkerställa resultaten som 

stickprovet i varje kommun står för. 

 

Däremot kan man utläsa att det är en hyfsat jämn åldersfördelning bland respondenterna. Vi 

valde att dela upp lärarna i tre ålderskategorier som vardera omfattar 15 år. Anledningen till 

detta var dels eftersom det högsta antalet år en lärare bör kunna vara anställd är cirka 45 år 

(från ca 20 års ålder till 65) samt så ansåg vi att tre kategorier var lagom att kunna laborera 

med i resultatet. Av resultatet kan man utläsa att det dock är färre lärare i den yngsta 

ålderskategorin (20-35) medan det är mycket jämnt fördelat mellan den mellersta (35-50) och 

den äldsta ålderskategorin (50-65). På grund av det någorlunda jämna åldersfördelningen så 

underlättar det säkerställandet av resultaten från stickproven i de båda kommunerna. 
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5.2. Analys av figur  1 

Denna karta redovisar den procentuella fördelningen av lärarutbildningsorter som lärarna från 

stickprovet i respektive kommun har studerat i. Bakgrunden till denna fråga är en del av 

argumenten för vår tes. Detta argument är att lärarna från vardera kommunen utbildat sig i 

den region de nu arbetar i. Av resultatet kan vi avläsa att 72 % av lärarna i stickprovet från 

Kiruna kommun har utbildat sig i Luleå, Umeå eller Piteå. Vi kan även avläsa att 64 % av 

lärarna i stickprovet från Trelleborg har utbildat sig i något av Skånes lärosäten och att 96 % 

av alla lärare i stickprovet i Trelleborg kommun har utbildat sig i lärosäten som ligger 

placerade i Götaland eller Svealand. På grund av dessa resultat indikerar detta att lärarna i 

stickproven ifrån vardera kommunen har utbildat sig i olika delar av landet och att detta då 

möjligtvis kan få konsekvenser för vilket förhållningssätt de kan ha till begreppet lärande. 

 

5.3. Analys av figur  2 

Detta diagram redovisar den högsta utbildning som lärarna i stickprovet har från de båda 

kommunerna. Anledningen till denna fråga var att undersöka om de möjliga varierande 

resultaten från undersökningen skulle bero på att utbildningsgraden mellan stickproven i de 

båda kommunerna möjligen skulle vara olika. Dock kan man avläsa från stickproven att det är 

en mycket jämn fördelning av de olika utbildningsgraderna mellan de båda kommunerna och 

det tyder på att utbildningsgraden inte bör påverka de resultat som undersökningen har givit. 

 

5.4. Analys av figur  3 

Detta diagram redogör vilken ort som lärarna som deltar i studien växt upp i, i förhållande till 

den kommun de nu arbetar i. Bakgrunden till denna fråga, som är en del av argumenten till 

vår tes, är att lärare bör vara uppväxta i den region de nu arbetar i. Diagrammet visar att 87 % 

av lärarna i Kiruna kommun är uppväxta i samma kommun eller samma landskap. 

Motsvarande siffra för Trelleborg kommun är 74 %. Detta resultat visar alltså att en stor 

majoritet av lärarna har vuxit upp i anslutning till den ort de nu arbetar på. Dock så måste vi 

poängtera att Lappland och Skåne till ytan är mycket olika stora. Därför finns det således en 

möjlighet att den eventuella påverkan ett landskap har, inte bör värderas alltför högt. 
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5.5. Analys av figur  4 

Detta diagram beskriver förhållandet mellan de båda kommunerna i frågan om lärarna har haft 

någon tidigare anställning än den skola de för nuvarande arbetar på. Anledningen till denna 

fråga var också en del av argumenten för vår tes, är att lärarna möjligtvis tidigare arbetat i den 

region de nu arbetar i. Med den här frågan vill vi alltså undersöka huruvida tidigare 

erfarenheter från andra skolor i andra delar av landet skulle kunna påverka en lärares 

förhållningssätt till begreppet lärande. Eller om lärarna tenderar att arbeta inom den region de 

nu arbetar i. Diagrammet visar att 74 % av lärarna från stickprovet i Kiruna kommun har 

arbetat på samma skola som de arbetar på just nu. Motsvarande siffra för stickprovet i 

Trelleborg kommun är 35 %. Dock så kan man se att 47 % av stickprovet i Trelleborg 

kommun har arbetat i andra skolor i kommunen eller i landskapet. Samma siffra för 

stickprovet Kiruna kommun är 9 %. Av dessa resultat kan man då se att från stickprovet i 

Kiruna kommun är det 17 % som tidigare arbetat utanför landskapsgränser. Motsvarande 

siffra för stickprovet i Trelleborg kommun är 18 %. Det tyder på att lärarna från våra 

stickprov har en viss benägenhet att stanna kvar i den ort eller landskap de började arbeta i. 

Det betyder möjligen att de resultat vi fått fram från stickprovet kan återspegla det 

förhållningssätt på lärande som förekommer i den kommun lärarna nu arbetar i.  

5.6. Analys av tabell 2 

Denna tabell redovisar de medeltal av graderingar av påståenden (fråga 7a-7e och 8a-8i) kring 

begreppet lärande av stickproven från vardera kommunen. Den redovisar även skillnader 

mellan de båda skolorna, fördelningen mellan män och kvinnor samt de tre olika 

ålderskategorierna. Anledning till de sistnämnda variablerna var att säkerställa att de möjliga 

olika resultaten från de båda kommunerna inte berodde på någon av dessa. Denna tabell utgör 

kärnan i vår undersökning. Det är alltså dessa värden som möjligen kan säga om det finns 

några skillnader i förhållningssättet till begreppet lärande utifrån de tre lärandeteorierna. Det 

finns flera påståenden där svaren (medelvärdena) från stickproven från kommunerna skiljer 

sig åt, men där det också finns skillnader mellan skolorna, könen eller ålderskategorierna. 

Detta innebär att skillnaderna lika väl skulle kunna bero på någon av eller flera av dessa 

variabler eller ojämnheter inom dessa variabler. Vi kommer nedan att presentera några 

exempel på resultat vi finner intressanta för vår undersökning. 
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5.6.1. Tydliga skillnader  mellan olika kategor ier  

5.6.1.1. Påstående 8c 

Detta påstående är hämtat från den behavioristiska lärandeteorin. Ur tabellen kan man avläsa 

att medelvärdet från stickproven var olika mellan kommunerna medan skillnaderna mellan 

och inom de andra variablerna bara var marginella. Denna fråga var alltså den enda i vår 

undersökning där man kan säga att skillnaden inte beror på någon av de andra variablerna, 

såsom kön, ålder eller skillnader inom kommunerna. Alltså tyder detta på skillnader mellan de 

stickprov vi tagit från vardera kommunen. 

5.6.1.2. Påstående 7d 

Även detta påstående är hämtat från den behavioristiska lärandeteorin. Ur tabellen kan man 

avläsa att det råder kraftiga skillnader mellan stickproven från kommunerna. Dock ser man 

även att de finns stora skillnader mellan skolorna utifrån stickproven från de båda 

kommunerna samt mellan de olika ålderskategorierna. Därför kan man inte säga att resultatet 

beror på skillnader mellan kommunerna. Dock så är ålderskategorierna inte avhängigt några 

andra variabler utan representerar hela vårt stickprov, alltså både lärarna från Kiruna och 

Trelleborg kommun. Man kan alltså se att ju äldre lärarna är desto mer tenderar de att hålla 

med om detta påstående även om graden av medtyckande inte är direkt högt.  

5.6.1.3. Påstående 8e 

Detta påstående är hämtat från den konstruktivistiska lärandeteorin. Ur tabellen kan man 

utläsa att det inte råder några skillnader alls mellan stickproven från kommunerna. Mellan 

skolorna i varje kommun och mellan ålderskategorierna så är det bara marginella skillnader i 

stickproven. Dock så kan man se att det råder större skillnader mellan könen. Kvinnor 

tenderar att hålla med mer än män i detta påstående. Vi vill dock poängtera, som vi tidigare 

skrivit, det låga antalet män i denna undersökning, vilket gör att man kan ifrågasätta detta 

resultat.  

5.6.1.4. Fakta 

Utifrån denna tabell kan man avläsa att det råder stora skillnader mellan stickproven från 

kommunerna men också mellan könen och även mellan skolorna inom Kiruna kommun. Det 

går alltså inte att säga att skillnaderna beror på avståndet mellan kommunerna, eftersom 
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skillnaderna mellan de andra nämnda variablerna också var stora. Utifrån det stickprov vi har 

tycks män anse att fakta är en viktigare kunskap än vad kvinnor anser. 

5.6.1.5. Förståelse 

Utifrån denna tabell kan man utläsa att det råder en nästintill total homogenitet mellan 

stickproven från Kiruna och Trelleborg kommun. Oavsett vilken kategori man studerar, finner 

man att alla håller med i stort sett lika hög grad. Alla tycks anse att förståelse är en mycket 

viktig kunskapsform. 

5.7. Analys av tabell 3 

Utifrån denna tabell kan man avläsa att det sociokulturella perspektivet på lärande är det som 

lärarna i stickproven från de båda kommunerna mest instämmer med. Dock kan man se att 

skillnaderna när det gäller medtyckandet mellan de olika lärandeteorierna är större i 

stickprovet från Kiruna kommun än vad det är i stickprovet från Trelleborg kommun. I 

Trelleborg kommun tenderar man att ha ett högt medtyckande i alla påståenden medan lärarna 

i Kiruna har en lägre medhållandegrad till den behavioristiska och konstruktivistiska 

lärandeteorin. Dessa resultat kan dock ifrågasättas eftersom de andra variablerna (kön, ålder 

och skola) i majoriteten av frågorna skiljer sig mellan varandra. 

5.8. Sammanfattande analys 

Det totala externa bortfallet för denna undersökning är 56 %. Det är nästan dubbelt så mycket 

mer än de 30 % vi hade räknat med. Vidare kan man utläsa att det var ett större externt 

bortfall från Kiruna kommun och att det fanns en snedfördelning mellan kvinnor och män 

inom båda dessa kommuner. Det råder emellertid en relativt jämn fördelning mellan de olika 

ålderskategorierna, även om det finns en tendens att de finns fler svarande lärare mellan 35-50 

och 50-65 år än mellan 20-35 år. Vi vill även poängtera att det interna bortfallet var minimalt. 

Dessutom medför avsaknaden av en signifikansprövning en risk i att de resultat vi presenterar 

inte är representativt för våra stickprov. 

 

Utifrån frågorna i enkäten kan vi alltså se att de lärare som representerar stickproven från 

Kiruna respektive Trelleborg kommun i stor utsträckning har vuxit upp, utbildat sig samt 

tidigare varit anställda i anslutning till den kommun de nu arbetar i om de varit anställda på 

andra skolor. Detta betyder att vår tes om att lärare som vuxit upp, utbildat sig och tidigare 

varit anställda i samma region som de nu arbetar i stämmer. Dock ska man komma ihåg att 
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det stora bortfallet medför att resultatet för dessa stickprov kan vara otillförlitliga. Man kan 

även utläsa att fördelningen mellan lärarnas högsta utbildningsgrad är relativt jämn mellan de 

båda kommunerna, även om det finns procentuellt sett något fler lärare med en högre examen 

än lärarutbildning i Kiruna än i Trelleborg. 

 

Utifrån de påståendena kring begreppet lärande och frågorna om kunskapsformernas 

betydelse kan man se att inom vissa frågor råder det betydande skillnader mellan stickproven 

från kommunerna medan det i andra frågor råder enighet. Dock, som vi tidigare skrev, kan vi 

bara understryka skillnaden i en fråga (8c) eftersom de övriga variablerna (kön, ålder eller 

skola) i detta påstående är homogena i sina svar. För övrigt kan man även se att i vissa 

påståenden råder det stora skillnader mellan könen eller beroende på vilken ålderskategori 

läraren tillhör, trots att det i samma påstående är ett snarlikt resultat mellan stickproven från 

kommunerna. 

 

Sist kan vi utläsa, utan att räkna in de andra variablerna såsom kön, ålder och skola, att det 

råder vissa skillnader mellan stickproven från kommunerna i förhållningssätt till begreppet 

lärande utifrån de tre lärandeteorierna. I båda kommunerna tenderar man att värdera det 

sociokulturella perspektivet högst, nära därefter det konstruktivistiska och lägst det 

behavioristiska. Dock kan man se att lärarna som utgör stickprovet i Trelleborg kommun har 

en betydligt positivare inställning till det behavioristiska perspektivet på lärande än lärarna 

som utgör stickprovet i Kiruna kommun. 



 48 

6. Diskussion 

6.1. Resultatredovisningen 

Eftersom det enligt Skolverket (2003), inte förekommer någon tidigare studie, liknande den 

som vi gjort, kan vi inte relatera våra resultat till det som andra möjligen skulle ha kommit 

fram till. Varför har vi fått det resultat vi nu har? Dels kan vi konstatera att våra argument för 

vår tes stämmer då majoriteten av de lärare som deltog i studien bör ha starka band till den 

region de nu arbetar i. Den slutsatsen kan vi dra efter svaren på de frågor som behandlade 

lärarnas uppväxt, utbildningsort och var de möjligen haft tidigare anställningar. Kan man 

utifrån svaren på dessa frågor säga att de medelvärden vi tagit fram från påståendena kring 

begreppet lärande, kan representera lärarnas förhållningssätt i vardera kommunen? Svaret på 

den frågan är både ja och nej. Anledning till detta är att om vi bara skulle ha använt oss av 

dessa frågor som argument för de medelvärden vi tagit fram skulle för många frågor väckas 

om andra faktorer som skulle ha kunnat påverka dessa värden. Därför valde vi även att väga 

in medelvärdena från båda skolorna i vardera kommunen, respektive kön och utifrån tre 

ålderskategorier. Vi kan utifrån dessa resultat därför se att eventuella skillnader mellan 

kommunerna även kan bero på skillnader mellan de nyss nämnda variablerna. Skulle det 

exempelvis vara skillnader i medelvärdena mellan stickproven från de båda kommunerna för 

ett påstående och samtidigt stora skillnader i medelvärdena mellan män och kvinnor så kan vi 

inte säga att skillnaden beror på att det är skillnader mellan stickproven för de båda 

kommunerna. Det kan alltså i detta exempel bero på just en sned könsfördelning mellan 

kommunerna eller att kvinnor och män har olika uppfattningar av påståendet. Om det 

verkligen skulle råda en betydande skillnad mellan stickproven från kommunerna kräver det 

att de andra variablerna (skolor, kön och ålder) ska vara homogena. I vår studie fick vi bara 

fram ett sådant resultat. Det var på påstående 8c: Genom att du som lärare berömmer eller 

belönar en elevs agerande motiverar du denna att underhålla alternativt utveckla dennes 

kunskapsutveckling. Den här frågan är, som vi tidigare skrivit, hämtad från den 

behavioristiska lärandeteorin och syftar till att genom en positiv förstärkning motivera en 

persons kunskapssökande och inlärning. Lärarna i stickprovet från Trelleborg kommun var 

mer positivt inställda till detta påstående och även totalt sätt mer positiva till de 

behavioristiska påståendena än lärarna i stickprovet från Kiruna kommun. Vad beror detta på? 

Handlar det om faktiska olikheter i förhållningssätt till begreppet lärande? Ja, svaren på dessa 

frågor faller utanför ramen för denna undersökning men det vore intressanta frågeställningar 
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att studera i framtida forskning. Utifrån vår studie kan vi även se att i påstående 7d: att elever 

tillägnar sig kunskaper som läraren synbart kan observera, att det sker en stegring i 

medtyckande i förhållande till lärarnas ålder. Kan detta bero på att de äldre lärarna själva har 

erfarenheter från en sådan pedagogik när de själva var unga eller studerande? Varför har det 

varit fler kvinnor än män som deltagit i undersökningen och på så sätt bidragit till en viss 

snedfördelning i urvalet? Finns det fler kvinnliga än mannliga lärare för grundskolans senare 

skolår? Eller kan det bero på att kvinnor i högre utsträckning än män av någon anledning har 

ett större intresse att besvara enkäten? Sist kan man även se att det råder en viss obalans i 

inställningen till kunskapsformerna fakta och förståelse för lärarna i båda kommunerna. Vad 

beror detta på? Varför skulle fakta vara en viktigare form av kunskap i Trelleborg kommun än 

i Kiruna kommun? Visserligen så hör kunskapsformen fakta ihop med den behavioristiska 

lärandeteorin, men detta borde väl inte vara ett skäligt argument till varför resultatet blev som 

det blev? Det som dock kan utläsas av dessa resultat är att lärarna i Trelleborg kommun har en 

bättre balans i inställningen till olika former av kunskap än lärarna i Kiruna kommun. Ur våra 

resultat kan vi inte säga att det råder väsentliga skillnader i förhållningssätt till begreppet 

lärande utifrån de stickprov vi har från Kiruna och Trelleborg kommun. 

6.2. Studiens reliabilitet och validitet 

Att säga om vår undersökning har hög validitet respektive reliabilitet är inte helt enkelt. Till 

att börja med kan vi fråga oss om vår studie är den första i sitt slag? Eftersom vi inte funnit 

några tidigare studier inom det område vi behandlar kan vi inte relatera våra resultat till 

tidigare forskning, vilket är bra att göra för att öka undersökningens reliabilitet. Men det är 

inte det enda som påverkar reliabiliteten. Vilka som utför undersökningen, vilka 

mätinstrument man använt sig av, omgivningen för respondenten, situationen för mätningen 

och de personer som deltagit i undersökningen påverkar alla studiens reliabilitet. I vår studie 

har vi använt oss av enkät som insamlingsmetod och själva inte varit närvarande på plats vid 

tidpunkten för besvarandet. Det positiva med detta är att vi precis som Lisper och Lisper 

(2005) menar att genom att vi inte träffar respondenterna agerar vi på ett totalt objektivt sätt 

gentemot våra respondenter. Vi påverkar alltså inte våra respondenter på något sätt. Alla 

respondenter har av oss fått samma information och har haft någorlunda med tid att besvara 

enkäten. Det negativa med att inte träffa respondenterna personligen skulle eventuellt vara att 

vi inte har någon möjlighet att kontrollera om de svarande verkligen är vilka de utsäger sig för 

att vara. Dessutom kan man ur resultatet konstatera att vi har ett större externt bortfall än vad 

vi räknat med, medan det interna bortfallet var minimalt. Det stora externa bortfallet leder till 
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att man kan ifrågasätta resultatens representativitet för vardera kommunen, vilket i sin tur 

medför att man kan ifrågasätta trovärdigheten för denna undersökning. Dock ger det minimala 

och i de flesta fall obefintliga interna bortfallet varje fråga i sig hög reliabilitet. Har vår 

undersökning hög validitet? Har den verkligen undersökt det som den är avsedd att mäta? 

Vårt syfte är att undersöka vilket förhållningssätt lärarna har till begreppet lärande genom att 

låta dessa ställa sig mer eller mindre positiv till olika påståenden som är hämtade från tre 

olika lärandeteorier. Vi anser att genom de operationaliseringar vi gjort har våra frågor mätt 

det vi avsett mäta. Alltså har vår studie hög validitet.  

6.3. Konsekvenser  av det externa bor tfallet 

Kan vi sedan utifrån de medelvärden vi ha erhållit av varje påstående, bestämma vilket 

förhållningssätt lärarna i stickproven från varje kommun har? Nej, det kan vi inte. 

Anledningen till detta är dels beroende på det stora externa bortfallet vilket leder till att 

studiens resultat inte kan sägas representera stickprovet eller kommunerna i sin helhet. Vidare 

är vårt bekvämlighetsurval inte ett lämpligt urvalsförfarande om vi ska kunna argumentera för 

att våra stickprov ska representera vardera kommunen. Det skulle istället ha behövts ett 

slumpmässigt eller stratifierat urval om resultaten ska vara representativa (Holme & Solvang 

1997 och Lisper & Lisper 2005). Dock som vi tidigare skrivit under rubrik 3.4.2. är våra 

argument för vårt urvalsförfarande dels att vi inte har ekonomiska resurser eller tid för ett 

sådant urvalsförfarande. Sist kan vi inte, som vi tidigare skrivit under rubrik 2.2.1. förklara 

bakgrunden till varje lärares förhållningssätt till begreppet lärande. Även om de lärare som 

arbetar inom samma kommun ska följa samma lokala arbetsplan, är uppväxta på samma ort 

och har gått på samma lärosäte kan de som exempelvis Tornberg (2006a) tidigare nämnt 

skapat sitt förhållningssätt genom personliga erfarenheter under livets gång.  

 

I vår studie hade vi ett relativt stort externt bortfall. Beroende på vilka som inte har besvarat 

enkäten skulle de resultat vi kommit fram till kunnat bli annorlunda om det externa bortfallet 

varit mindre. Exempelvis hade vi bara totalt 15 män som besvarade enkäten medan 

motsvarande antal kvinnor var 42 stycken. Det skulle kunna vara så att ett betydande antal 

män valt att inte delta i studien. Om det vore så att de flesta män valt att inte delta medan de 

flesta kvinnor valt att delta, kan till exempel alla resultat vi får se annorlunda ut jämfört med 

om det hade varit lika svarsfrekvens från båda könen. Därför bör vi vara försiktiga när vi 

diskuterar förhållningssätt till begreppet lärande utifrån könsskillnader. Om den procentuella 

svarsfrekvensen för båda könen hade varit någotsånär jämn hade vi lättare kunnat 
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argumentera för resultatens representativitet. Dock kan det även vara så att det råder en ojämn 

fördelning mellan könen i de skolor där vi genomfört vår studie. Vidare kan man även se att 

det råder en relativt jämn fördelning mellan antalet lärare i de olika ålderskategorierna. Men 

detta behöver inte betyda att det i de undersökta skolorna råder en jämn fördelning mellan de 

olika ålderskategorierna. Det skulle kunna vara så att de lärare som inte valt att delta skulle 

uteslutande kunna komma från samma ålderskategori. Detta hade troligtvis också medfört att 

resultatet skulle ha blivit annorlunda. 

6.4. L ikvärdigheten i utbildningen 

Utifrån de resultat vi fått fram kan vi se att det råder en förhållandevis jämn medhållandegrad 

till alla påståenden som tas upp i enkäten. Med andra ord så har alla lärandeteorierna vi berör 

en relativt jämn medhållandegrad i studiens stickprov. Det bör alltså inte finnas någon 

dominerande lärandeteori på de skolor och för de åldrar vi har undersökt. Dock kan man se 

som vi tidigare skrivit en viss stegring i medhållandegrad i stickproven från de båda 

kommunerna. Behaviorismen som har den längsta historian av dessa lärandeteorier har lägst 

medhållandegrad i båda stickproven. Medan konstruktivismen, som lärandeteori är yngre än 

behaviorismen men äldre än den sociokulturella teorin, har högre medhållandegrad än 

behaviorismen men lägre än den sociokulturella teorin. Av detta följer att den sociokulturella 

teorin har högst medhållandegrad samtidigt som den är den yngsta av alla de lärandeteorier vi 

berör. Kan det vara så att ju äldre en lärandeteori är som teori, desto lägre medhållandegrad 

har den? Är det logiskt att en lärandeteori som nästan är ett sekel gammalt inte bör vara 

aktuell att bruka i skolans nutida utbildning? Om det är så, varför har då lärarna från 

stickprovet i Trelleborg kommun en mer positiv inställning till de behavioristiska påstående 

kring begreppet lärande än lärarna i stickprovet från Kiruna kommun? Beror det på som 

Eriksson m fl (2004) menar på olika skolpraktiker? Eller kan det vara så att det är den 

gällande skolmiljön som sätter normerna för vilken inställning en lärare får till begreppet 

lärande? Kan det vara så att lärarna i stickprovet från Trelleborg kommun lägger en större vikt 

vid den behavioristiska teorin för att just det yttre beteendet hos eleverna är en större 

angelägenhet för undervisningens progression än vad den har för lärarnas undervisning i 

stickprovet från Kiruna kommun? Detta är dock rena spekulationer. Dessutom måste vi 

betona att dessa resultat också bara återspeglar varje lärares förhållningssätt till begreppet 

lärande utifrån vår enkätundersökning. Hur verkligen ser ut kan avspeglas olika beroende på 

vilken undersökningsmetod man använder sig av. Vidare vore det mycket intressant för 

framtida forskning att undersöka hur den egentliga undervisningen bedrivs genom observation 
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i jämförelse med de resultat vi presenterar i denna undersökning. Vidare så har lärarna i 

stickprovet från Trelleborg kommun en mycket jämn positiv inställning till alla tre 

lärandeteorier. I Lpo 94 betonar man att undervisningen ska vara allsidig och ha en balans av 

olika kunskapsformer. Borde det inte då, som i stickprovet från Trelleborgs kommun, vara 

positivt att ha en allsidig inställning till begreppet lärande, där alla tre lärandeteorierna är 

inkluderande i undervisningen?  

 

I vår undersökning undersöker vi dessutom bara lärare som undervisar för grundskolans äldre 

åldrar. Bakgrunden till det, som vi tidigare nämnt, är att elever i samma ålder kan skilja sig 

betydligt åt i den biologiska och kognitiva utvecklingen, både inom och mellan könen och att 

detta kräver ett ständigt reflekterande undervisningsinnehåll från lärarens sida. Frågan vi 

ställer oss nu är om resultaten för vår undersökning skulle ha blivit annorlunda om den 

genomförts på en annan åldersgrupp än den som nu ligger till grund för denna studie? Skulle 

den sociokulturella lärandeteorin få ett ännu högre samtycke om undersökningen genomförts 

på lärare som arbetar inom gymnasieskolan? Skulle den behavioristiska lärandeteorin ha fått 

ännu högre medhållande om undersökning genomförts på en förskola? Det kanske låter som 

förutfattade meningar, men om man utgår från en människas kognitiva utveckling så menar 

Jagtøien och Hansen (2002) att yngre barn inte har den kognitiva förmågan att erövra kunskap 

som äldre barn. Kan det därför vara så att förhållningssättet till begreppet lärande inte är 

synonymt i för grundskolans alla åldrar? Om så vore fallet, vad får det då för konsekvenser 

för en läroplanens riktlinjer som riktar sig till hela grundskolan? Vilka fördelar skulle medföra 

att införa två läroplaner för grundskolan, en för de yngre och en för den äldre skolåren? Det är 

också frågor som skulle vara intressant för framtida studier.  

 

Vidare kan man även, som vi tidigare skrivit, göra olika tolkningar av begreppet likvärdig 

utbildning beroende på vilket politiskt parti man ser till. I både Kiruna och Trelleborg 

kommun består fullmäktige av storkoalitioner, alltså där ett stort antal partier ingår i 

koalitionen. Vi valde att i bakgrunden presentera ytterligheterna för de vanligaste politiska 

partierna för att det i fullmäktige inte var något enskilt parti i majoritet. Vår avsikt var att visa 

att det finns tydliga skillnader beroende på var på den politiska skalan man tittar. Bäck (2000) 

menar att de som fattar besluten i kommunstyrelsen och fullmäktige har ett betydande 

inflytande över hur utbildningen ska organiseras. Men kan man härleda vår studies resultat till 

den politiska styrningen, om de som sitter i majoritet består av en koalition? Eftersom 

tolkningen av likvärdighetsbegreppet ser olika ut mellan partierna och att de sitter i koalition 
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med varandra måste utbildningens nutida organisation kanske vara en kompromiss? Dock så 

är det fortfarande läraren som ytterst tar beslut om vilket innehåll och vilka arbetsformer 

denne ska bruka i sin undervisning. Det är kanske dennes val av politisk åskådning som 

påverkar hans eller hennes undervisning mer än vilket eller vilka partier som styr kommunen?   

 

Är då likvärdigheten hotad? Utifrån de resultat vi i vår studie kommit fram till kan man inte 

säga att det finns några väsentliga skillnader i lärares förhållningssätt till begreppet lärande 

som skulle kunna hota den likvärdiga utbildningen mellan stickproven från Kiruna och 

Trelleborg kommun. Detta tyder på att vår tes om att det stora avståndet mellan kommunerna 

borde innebära skillnader mellan förhållningssättet till begrepp lärande inte stämmer. Däremot 

finns det i vissa frågor märkbara skillnader mellan olika skolor, könen och ålderskategorierna.  

Det skulle vara intressant i den fortsatta debatten för likvärdigheten inom skolan att göra en 

större undersökning kring förhållningssättet till begreppet lärande beroende av någon av dessa 

variabler. Det skulle även vara intressant att undersöka om valet av lärarhögskola får 

konsekvenser för vilket förhållningssätt till begreppet lärande en lärare har? Kan man 

slutligen säga att vår studie tillfört något till vetenskapen? Visserligen är urvalet för resultatet 

diskuterbart, men studien är den första i sitt slag och kanske har väckt en del frågor som mer 

omfattande framtida undersökningar kan svara på. 

6.5. Självkr itik 

Det stora problemet för oss i denna undersökning var det externa bortfallet. Kunde vi ha 

påverkat att det externa bortfallet inte blivit så stort? Eftersom vi inte fick börja med 

insamlingen av data förrän delkurs 3 blev tiden för respondenterna att besvara enkäterna på 

gränsen till brådskande. Visserligen hade alla en dryg vecka på sig att besvara och returnera 

enkäterna men om tiden varit längre är vi personligen övertygade om att svarsfrekvensen varit 

högre. Vidare skulle exempelvis vår egen närvaro på dessa skolor kanske ha ökat 

svarsfrekvensen om vi själva ansvarat för distributionen och insamlandet av enkäterna.  

 

Vi har valt att inte göra någon bortfallsanalys. Anledningen till detta är att det inte går att ta 

reda på vilka lärare som står för de stora externa bortfallet. Bakgrunden till det är, att de lärare 

som deltagit i vår studie är anonyma och att vi inte hade någon information om stickprovet 

innan studiens genomförande, med undantag för just antalet lärare på vardera skolan. Detta 

leder till att vi inte kan dra några absoluta slutsatser av våra resultat, eftersom vi inte vet 

stickprovets sammansättning. 
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8. Bilagor  

8.1. Bilaga 1 – Första epostinformationen om undersökningen 

Örebro universitet, Pedagogiska institutionen 
 
 
Hej! Vi heter Niklas Jonsson och Rasmus Linderfalk och vi studerar till lärare inriktning 
Idrott och hälsa. Denna termin läser vi Pedagogik med didaktisk inriktning C och denna kurs 
kommer att avslutas med en uppsats som omfattar 10p. Syftet med vår uppsats kommer att 
vara att göra jämförelser mellan olika skolor i Sverige med utgångspunkt på frågor som rör 
lärares förhållningssätt till "lärande och kunskap". Undersökningsmetoden för denna studie 
kommer vara enkätanalyser.  
 
Vi undrar om det finns någon eller några lärare på er skola som är intresserade av att delta i 
vår undersökning? De som skulle vilja delta kommer vara skyddade av de etiska regler som 
gäller för vetenskaplig forskning. Med det menas bland annat att de när som helst kan avbryta 
sin medverkan samt vara säkra på att ingen information de lämnar kan härledas tillbaka 
till dem. Mer om dessa regler om identitetsskydd kommer att följa med enkäten. Kostnaden 
för porto och brev står vi för. 
 
 
Om någon eller flera skulle vara intresserade att delta behöver vi få svar om det 
innan SÖNDAG 26/3 
 
Om ni vill veta mer om denna enkätundersökning går det även bra att nå oss på: 
 
Niklas Jonsson mobil: 0739-283970 
Rasmus Linderfalk mobil: 0731-534421 
 
 
Mvh Niklas & Rasmus 
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8.2. Bilaga 2 – Informationsbrev till rektorerna 

1(2) 
ÖREBRO UNIVERSITET      
Pedagogiska institutionen 
Pedagogik med didaktisk inriktning C 
2006-03-23 
 

Informationsbrev angående enkätstudien 
Hej! 
Här kommer en mer utförlig information om den undersökning vi kommer att genomföra på 
er skola. Resultatet av denna undersökning kommer att ligga till grund för den uppsats vi som 
lärarstuderande kommer att skriva i kursen pedagogik med didaktisk inriktning C, 
lärarprogrammet på Örebro universitet. 

Undersökningens syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka lärare för grundskolans senare del (6-9) om vilket 
förhållningssätt de har till begreppet lärande. Vi har valt att jämföra Sveriges sydligaste och 
nordligaste kommun. Varför har vi valt just dessa kommuner? Jo, på grund av det långa 
avståndet och därmed även möjliga kulturella skillnader, finner vi dessa kommuner som två 
goda kandidater till vår studie. 

Enkätens innehåll och utformning 
Enkäten kommer att innehålla ca 15-20 frågor. De flesta frågorna kommer att bestå av 
påståenden kring begreppet lärande, där lärarna besvarar i vilken grad de håller med om 
vardera påstående. Till enkäten kommer även ett försättsblad där den information vi här 
presenterar också kommer att vara beskriven. Vi följer givetvis vetenskapsrådets etiska regler 
för hur man bedriver vetenskaplig forskning. Det innebär bland annat att ingen av den 
information lärarna lämnar, kommer att kunna spåras tillbaka till dem. Exempelvis kommer vi 
inte fråga efter namnuppgifter. Beräknad tid för att besvara enkäten är 10-15 minuter. Det är 
frivilligt att delta i undersökningen, men vi är mycket tacksamma om alla lärare svarar på 
enkäten vilket är av stor vikt för oss för att kunna genomföra denna studie. 

Tillvägagångssätt 
Enkäterna kommer att skickas från oss till rektorn eller en av denne utvald ansvarig för 
distribution ut till alla deltagande lärare. Enkäterna kommer till er skola någon gång onsdag – 
fredag under vecka 13. Med enkäterna kommer även frankerade och adresserade kuvert för 
returnering. Vi är tacksamma om rektorn eller av denne utvald ansvarig för distribution även 
är ansvarig för återsamlandet av enkäter och returnering av dessa. Vi skulle uppskatta om ni 
kan returnera enkäterna senast fredagen den 7 april, vecka 14. Det betyder att varje lärare har 
ca en vecka att besvara enkäten. Anledningen till att vi har ett senaste inlämningsdatum är att 
vi måste ha tid för att bearbeta den information ni ger oss. Vi kommer givetvis om så önskas 
skicka en kopia av den färdigställda uppsatsen till er. 
 
För övriga frågor hänvisar vi till våra e-postadresser alternativt telefonnummer som följer på 
nästa sida. 
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2(2) 
 
 
 
Rasmus Linderfalk - ansvarig för Kiruna kommun 
e-post: rasmus.linderfalkh041@student.oru.se 
tel: 0731-53 44 21 
 
 
 
 
 
 
 
Niklas Jonsson – ansvarig för Trelleborg kommun 
e-post: niklas.jonssonv041@student.oru.se 
tel: 0739-28 39 70 
 
 
 
 
 
 
 
Lotta Jons – handledare 
e-post: lotta.jons@pi.oru.se 
tel: 08-540 669 63 
 
 
 
 
 
 
 
Länkar: 
www.vr.se – Svenska vetenskapsrådet 
www.oru.se – Örebro universitet 
 
 
 

Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar// Rasmus & Niklas 
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8.3. Bilaga 3 – Enkäten 

ÖREBRO UNIVERSITET 
Pedagogiska institutionen 
Pedagogik med didaktisk inriktning C 
Mars 2006 
 
 
Vad har  du för  förhållningssätt till begreppet lärande? 
 
Under kursen pedagogik med didaktisk inriktning C ska vi som lärarstuderande genomföra en 
undersökning som ska ligga till grund för en uppsats vi skriver som avslutning på denna kurs. 
Det är därför vi vänt oss till Dig. Vi behöver Din hjälp! 
 
Syftet med vår studie är att undersöka lärare för grundskolans senare del (6-9) om vilket 
förhållningssätt de har till begreppet lärande. Vi har valt att jämföra Sveriges sydligaste och 
nordligaste kommun. Varför har vi valt just dessa kommuner? Jo, på grund av det långa 
avståndet och därmed även möjliga kulturella skillnader, finner vi dessa kommuner som två 
goda kandidater till vår studie. 
 
Huvuddelen av enkäten består av ett antal påståenden om begreppet lärande. Det finns även 
ett antal frågor av typen hur länge Du har varit lärare? Var Du utbildade dig? Om Du tidigare 
har arbetat på andra orter?  
 
Din medverkan är frivillig men för undersökningens tillförlitlighet är det viktigt att Du svarar. 
Vi ber  Dig att besvara frågorna och åter lämna dem till rektorn eller  av denne utvald 
kontaktperson för  oss. 
 
När vi fått tillbaka Din ifyllda blankett noterar vi svaren. Därefter kommer enkäten att 
förstöras. Svaren kommer att sammanställas i statistiska tabeller där det inte går att utläsa vad 
just Du har svarat. Numret överst på enkäten är till för att se från vilken kommun svaren 
kommer och även för att underlätta bearbetningen av data. När undersökningen är avslutad 
överlämnas en skriftlig kopia av resultatet till Din skola. 
 
Vi hoppas att Du tar  Dig tid att besvara frågorna! 
Beräknad tid för besvarning är ca 10-15 minuter. 
 
Har Du frågor om datainsamlingen eller om det är något som är oklart kan Du vända Dig till 
Rasmus Linderfalk (ansvarig för Kiruna) 0731 53 44 21 eller Niklas Jonsson (ansvarig för 
Trelleborg) 0739 28 39 70 eller Lotta Jons (vår handledare) Lotta.Jons@lhs.se 
 
Tack på förhand för  Din medverkan!  
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Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar 
 
I enkäten förekommer ett antal påståenden med svarsalternativen 
”instämmer inte alls” till ”instämmer helt” graderade från 1 till 5. Uttryck 
din uppfattning genom att ringa in det alternativ som Du tycker passar 
bäst in i Din uppfattning. 
 
Det är viktigt att Du svarar på alla frågorna. I de fall där du ska kryssa i 
en eller flera rutor ber vi Dig att göra detta tydligt. Använd gärna 
bläckpenna. 
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