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Sammanfattning 

Vår studie syftar till att undersöka hur yngre elever talar om och uppfattar sitt eget 
lärande för att på så vis försöka förstå vilka villkor och förutsättningar i 
undervisningssituationer som eleverna anser påverkar deras möjligheter att lära. För att 
kunna besvara vårt syfte har vi valt forskningsfrågor som utgår från en del av Lev 
Vygotskijs tankar vad det gäller lärandet, det sociala samspelet med läraren och 
klasskamraterna (gruppen) som hjälpande verktyg, mediering, artefakter och miljö.  Vi 
har valt att använda det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt när vi analyserar 
och tolkar våra informanters utsagor dvs. vårt resultat. I vår studie har det varit viktigt 
för oss att utgå från barnperspektivet, att om möjligt komma åt elevernas egna 
uppfattningar formulerade av dem själva för att verkligen komma nära och försöka 
förstå hur de ser på och uppfattar det egna lärandet. För att få en förståelse för detta har 
vi gjort kvalitativa forskningsintervjuer med åtta elever i skolår 4. I vårt resultat har vi 
kommit fram till att eleverna anser att läraren har stor betydelse för deras lärande och att 
många elever föredrar individuellt och enskilt arbete framför grupparbeten. Vi kan 
också konstatera att elever anser att de lär sig bäst i klassrummet i en lugn men gärna 
småpratig miljö gärna med en bra kompis vid sin sida. De verktyg som eleverna idag 
främst använder sig av för sitt lärande, utöver lärarens kunskaper är Internet och till viss 
del böcker.  

Nyckelord 

barnperspektivet, det kompetenta barnet, elever, inlärning, lärande, sociokulturellt 
perspektiv, uppfattningar/tankar, Vygotskij    
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Förord 

Med mycket vånda och plåga tog vi oss an uppgiften att skriva detta examensarbete. Vi 
hade aldrig klarat detta utan vår handledare Eva Svärdemo-Åbergs stöd. Ditt stora 
kunnande och din erfarenhet av forskningsprocesser har hjälp oss i det som för oss varit 
en berg- och dalbaneprocess, svindlande höjder och nattsvarta stup. Dina tankar och din 
respons har hela tiden fört oss framåt. Eva - tack för att du nog stundtals trodde mer på 
oss än vad vi själva gjorde.  

Ett varmt tack också till alla kloka tio- och elvaåriga elever som så generöst delade med 
sig av alla sina tankar kring skolan och sitt eget lärande och på så sätt gav oss värdefulla 
insikter och kunskaper att ha med oss ut i den verklighet som vi som nyblivna lärare nu 
ska bli en del av.      
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Kapitel 1 - Inledning  

Den här uppsatsen kommer att handla om yngre elevers uppfattningar och inställningar 
till sitt eget lärande, om vikten av barnperspektivet och om att försöka se och synliggöra 
det kompetenta barnet. Utvecklingen av skolor och skapandet av roller som lärare och 
elev har medfört nya krav på de vuxna. Istället för att som förr då barn oftast lärde sig i 
hemmiljö sida vid sida av dem som kunde mer har skapandet av lärare som yrkesroll 
medfört krav på att utveckla läraren. I sin roll som kunskapsöverförare måste läraren 
numera ständigt utveckla väl fungerande strategier för lärande/inlärning för att medvetet 
kunna överföra kunskaper och skapa medvetenhet och sammanhang inom bland annat 
kultur, historia och samhället till barn. Utvecklandet av skolor har självklart också lett 
till nya krav på barnen, när de på ett organiserat och systematiskt sätt ska lära in och 
minnas saker i speciella byggnader utan kontakt med de vuxnas praktiska och dagliga 
arbete.  

Tidigare var det nog så i skolans värld att vi förväntade oss att eleven skulle anpassa sig 
till lärarens krav, metoder och sätt att vara. Nu gäller precis det motsatta menar John M 
Steinberg (Boström, Wallenberg, 2003): 

Undervisningen ska individualiseras. Plötsligt är det läraren som ska förstå varje elevs behov 

och sätt att ta emot information. Läroplanerna har de senaste decennierna talat om betydelsen 

av att sätta eleven i centrum (Boström, Wallenberg, 2003, s 10). 

Att elever tidigt utvecklar positiva inställningar till sitt eget lärande har inte bara 
betydelse för deras skolprestationer utan också för att de på sikt ska kunna sätta upp mål 
för sitt lärande och hantera det egna lärandet för eventuellt fortsatta studier och för ett 
livslångt lärande.  

I Läroplanen, Lpo94 uttrycks det också tydligt att undervisningen skall anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling (Lpo94).  Detta ska då på något sätt möjliggöras för varje elev 
under deras år i det obligatoriska skolväsendet. Dagens läroplan gör skolan målstyrd 
och individualiserad. Då menar vi att för att som lärare kunna uppfylla och arbeta efter 
de krav som ställs i läroplanen måste varje enskild lärare ta sig tid att genom samtal 
tydliggöra elevers tankar och uppfattningar om sitt eget lärande inte bara för eleven 
själv utan också för sig själv i egenskap av lärare.  

I artiklar i media och pedagogiska magasin speglas en skola där eleverna själva tidigt 
förväntas planera, strukturera och ansvara för att uppnå sina kunskapsmål. Med så 
mycket eget ansvar måste eleverna göras medvetna om hur de lär sig bäst. De måste lära 
sig hur de ska arbeta för att uppnå sina mål. Vi frågar oss om eleverna överhuvudtaget 
tänker om sitt lärande, vad de i så fall tänker och hur och om de i ord kan formulera 
dessa uppfattningar om sitt eget lärande. Nu när så mycket ansvar läggs på den enskilde 
eleven att nå mål och kriterier som man gemensamt kommit överens om är det inte 
självklart att eleven förstår hur han eller hon ska arbeta för att lära in. Att ständigt 
reflektera över sitt eget lärande och ta ansvar är inget man bara gör, för att kunna ta 
detta stora ansvar för sitt eget lärande och sin utveckling måste eleverna veta vad det är 
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de ska göra och förväntas göra. Att inte bara få eleverna att reflektera och ta ansvar över 
sitt lärande utan också sätta sig in i hur den enskilde eleven uppfattar detta arbetssätt 
och som lärare försöka förstå om eleverna verkligen har en uppfattning och 
medvetenhet om hur de lär sig bäst är ett måste för dagens lärare.  

Läraren måste sätta sig in i om eleven har de verktyg och den kunskap som behövs om 
hur de ska jobba för att lyckas nå målen nästan på egen hand. För att lyckas med detta 
måste läraren lyssna på vad eleverna har att säga och på så sätt synliggöra både för 
eleven själv och sig själv som lärare de verktyg som eleven kan ha mest nytta av. 
Många olika teorier om lärande och lärstilar finns och många lärare verkar medvetna 
om dessa. Dock tycks det vara omöjligt i denna ”en skola för alla” med klasser på 
kanske 30 elever att alla ska få möjlighet att lära in efter sin egen individuella 
inlärningsstil. I dagens skola med pressat schema där så mycket tid, både lärarens och 
elevens, tycks användas till planering, strukturering, organisering av undervisning, 
måluppfyllande, konflikter och annat kan man fundera över om och när tiden finns för 
läraren att engagera sig i den enskilde eleven, att lyssna och ta reda på hur den tänker 
och talar om samt uppfattar sin lärandesituation i skolan, att som lärare ta sig tiden att 
inta ett barnperspektiv för att förstå eleverna bättre och kunna sätta sig in i det som är 
deras verklighet i skolan. Om lärare inte tar sig tiden att inta barnperspektivet och 
verkligen sätta sig in i vad eleverna har för uppfattningar om hur de lär sig bäst lämnas 
eleverna ensamma med att hitta bästa möjliga strategier för sitt lärande, vissa kommer 
säkert att klara detta, andra inte, dvs. vissa kommer att lyckas med att nå målen och 
andra inte alls.  

Lärande och inlärning är alltså begrepp som är av central betydelse för vår studie. Både 
i förskola och skola bör man arbeta mer med att barn skall kunna skapa en innebörd i 
lärandebegreppet. Trots att man under senare år mer och mer satt barnen och deras 
tankar i fokus saknas det fortfarande kunskap om hur barnen verkligen tänker om och 
uppfattar sitt eget lärande detta trots att mycket ansvar för det egna lärandet och 
utvecklingen i dagens skola vilar på den enskilde eleven. Författaren och forskaren 
Ingrid Pramling menar exempelvis att att ha insett att vad man lär sig till stor del beror 
på en själv, är en insikt värd att utveckla, pedagogens roll blir då att ställa frågor och 
göra barnen uppmärksamma på deras egna sätt att tänka och deras handlingar. På detta 
sätt styr man barn mot en medvetenhet om deras egen roll i lärandesituationen. 

I vår studie har vi velat utgå från barnperspektivet och tankarna om det kompetenta 
barnet. Genom intervjuer har de båda forskarna Kerstin Strander och Tullie 
Torstensson-Ed kommit nära barns tankar och försökt att föra ut vikten av att alla som 
arbetar med barn lär sig att inta ett barnperspektiv, dvs. att försöka se barnens värld så 
som de ser och upplever den. Dessa två forskare har i avhandlingar och böcker ställt sig 
frågor som bland annat handlar om hur barnen ser på skolan som lärande miljö och om 
hur barn ser på hur och när de lär sig bäst. De har även funderat kring om det finns ett 
barnperspektiv i läroplanen och om hur det i så fall kan eller ska förverkligas. 

Elever är olika, de kommer till skolan med olika förutsättningar, olika bakgrund och 
erfarenheter. I dagens skola måste varje elev hitta strategier och processer för hur de lär 
sig bäst för att lyckas. Lärarna måste tydliggöra detta och ständigt vägleda eleverna. 
Eleverna måste få hjälp att komma fram till hur de lär sig bäst. Det centrala i 
barnperspektivet är nämligen att inta barns ståndpunkt till tillvaron, att ha en vilja att 
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försöka lyssna till barnen och deras erfarenheter och upplevelser. Barn känner, tänker 
och registrerar precis som vi vuxna, men de kommer inte så ofta till tals och de forskar 
inte om sig själva. I tidigare forskning har det kanske inte varit så vanligt att det 
forskades genom att låta barnen själva berätta. Idag betraktas det som mer självklart och 
naturligt att barn och ungdomar tillfrågas om sin syn på den verklighet som är deras. 

Hur barn tänker och lär har psykologer, pedagoger och filosofer försökt komma fram till 
i århundraden och det är inte så att vi med denna studie tror att vi ska lyckas komma 
fram till det men vi tror och hoppas att vi genom att tala med elever ska få en större 
förståelse för och fördjupad kunskap om hur dagens elever tänker och uppfattar sitt eget 
lärande. Eftersom mycket av det tidigare tänkandet kring lärande, undervisning och 
pedagogik ofta är med barnen och deras situation i fokus men oftast med ett tydligt 
vuxenperspektiv är också ett av våra syften med vår studie att inta ett barnperspektiv 
utifrån tankarna om det kompetenta barnet.  Att vi valt att undersöka elevers 
uppfattningar när de talar om sitt eget lärande är för att det är viktigt att som lärare vara 
medveten om och förstå hur lärarens planering och organisering av undervisningen 
skapar möjligheter och eventuellt utgör hinder för eleverna. Lärarens insikt och 
medvetenhet om hur eleverna anser att de lär sig bäst kan skapa bättre miljöer för 
lärande och utveckling. Denna insikt kan i så fall komma om läraren blir mer medveten 
om hur hans/hennes elever anser att de lär sig bäst, först då kan läraren skapa bästa de 
möjligheterna för varje elevs lärande och undvika hinder. Mot denna bakgrund vill vi 
lyfta fram barnperspektivet och det kompetenta barnet för att få kunskap om vad som 
eleverna anser påverkar deras eget lärande. 

Syfte   

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur yngre elever talar om och uppfattar sitt eget 
lärande för att på så sätt försöka förstå vilka villkor och förutsättningar i 
undervisningssituationer som eleverna anser påverkar deras möjligheter att lära sig på 
bästa sätt.   

För att kunna besvara vårt syfte avser vi att arbeta med följande forskningsfrågor: 

Forskningsfrågor 

Hur kan valet att utgå från barnperspektivet skapa bättre möjligheter för elevernas 
lärande? 

Vad skapar den fysiska miljön i skolan för möjligheter till lärande? 

Vilka hinder kan den fysiska miljön i skolan utgöra? 

Vilka redskap/verktyg behöver eleverna för att kunna inhämta kunskap och lära sig? 

Vad har läraren och klasskamraterna (gruppen) för betydelse för elevernas lärande? 
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Kapitel 2 - Tidigare forskning 

Om lärande med barnperspektivet i fokus 
För att få fram tidigare forskning om hur barn lär och hur de talar om sina uppfattningar 
om sitt eget lärande har vi sökt i olika databaser, bland annat Libris, Google Scholar och 
artikelsök. Vi har sökt bland Statens Offentliga Utredningar och i diverse pedagogiska 
tidskrifter. Vi har också sökt på Skolverket. Vi har även sökt litteratur via 
bibliotekskataloger för att på så sätt dels hitta relevant litteratur för vår studie men också 
som ett sätt att se andra författare och forskares referenser och på så sätt hitta relevant 
forskning för vår studie. De sökord vi har använt oss av är: barn, barnperspektivet, det 
kompetenta barnet, elever, lärande, tankar och uppfattningar. 

Mycket tidigare forskning finns kring om hur små barn lär genom leken, om elevers 
tänkande om lärande i läs- och skrivinlärning, matematik samt många studier om hur ett 
barn/en elev exakt går tillväga för att lära sig något t ex. ett telefonnummer. Forskats har 
det också gjorts om äldre elevers syn på sitt lärande men vi ville veta hur elever som 
ännu bara kommit en bit på väg i skolan tänker och talar om sitt eget lärande. Vi vill 
dock veta mer om elevernas syn på sitt lärande i stort utan att styra deras tankebanor till 
ett specifikt ämne eftersom alla elever har positiva eller negativa tankar och känslor 
kring olika ämnen. Att försöka inta ett barn- och elevperspektiv känns som ett sätt för 
oss blivande lärare att värna om en tidigare relativt outforskad grupps tankar och 
uppfattningar. Genom att låta eleverna höras och ta del av deras uppfattningar när de 
talar om sitt lärande hoppas vi, om möjligt, få bättre redskap för vårt eget praktiskt 
pedagogiska och sociala arbete när vi nu ska ut i verkligheten och möta eleverna. 
Elevers syn på sitt lärande kan nämligen ge väsentlig kunskap för både den pedagogiska 
kunskapsbildningen och det praktiskt pedagogiska arbetet i skolan. Att anpassa 
verksamheten till barnen betyder alltså först och främst att som pedagog vilja försöka 
förstå barns värld, att vara intresserad av den och att skapa förutsättningar och 
utmaningar i för barn meningsfulla sammanhang för att vidga deras värld.  

Mötet med barnen – om vikten av att inta barnperspektivet 

Synen på barn har växlat mycket under historien. Från att ha betraktats som små vuxna 
talas det numera om det kompetenta barnet som det är viktigt att bemöta och lyssna på. 
Tidigare skulle barn ses men inte höras, nu betonas istället vikten av att lyssna till 
barnens erfarenheter och att möta barnen som självständigt tänkande individer, att som 
vuxen inta barnperspektivet.  I och med FN: s konvention om barns rättigheter 
(http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=44, antagen av FN s generalförsamling den 20 
november 1989) har barn och barns rättigheter fått en starkare ställning inte bara i 
Sverige utan i stora delar av världen. Konventionen poängterar att barn har rätt att göra 
sina röster hörda och få sina synpunkter beaktade. Numera ska de myndighetsbeslut 
som fattas och som inverkar på barn tas med hänsyn till barnperspektivet och se till 
barns bästa.  

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=44
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För att ytterligare stärka barnens ställning i samhället och för att ge dem någonstans att 
vända sig fick Sverige sin första Barnombudsman 1993 som också har till uppgift att se 
till att barnkonventionen efterlevs (Strander, Torstensson-Ed, 1999; samt 
Barnombudsmannens hemsida: http://www.bo.se/). 

Per Olav Tiller, norsk psykolog och barnomsorgsforskare, anses som pionjär i Norden 
när det gäller att lyfta fram barnperspektivet. Han menar att barnperspektivet handlar 
konkret om hur världen ser ut ur barnens synvinkel – vad de ser, hör, upplever och 
känner (Tiller, 1991).  Ingrid Pramling menar att att barn tänker och uppfattar världen 
annorlunda än vuxna vet alla, men vad barns sätt att tänka har för konsekvenser i det 
dagliga arbetet i förskola och skola är kanske inte lika vanligt att man reflekterar över. 
Pramling tillsammans med Elisabet Doverborg menar att har man en gång upptäckt hur 
världen ter sig ur barns perspektiv, är det svårt att låta bli att fascineras av det och att 
söka vidare i detta delvis outforskade landskap (Doverborg, Pramling Samuelsson, 
2000).  

Tullie Torstenson-Ed och Kerstin Strander är två svenska forskare som har gjort flera 
studier om vikten av att inta barnperspektivet. De har i både sina avhandlingar och 
andra studier och flera artiklar och böcker låtit sina elever vara informanter för att om 
möjligt komma så nära sina elevers tankar om sin egen situation som möjligt.  Tullie 
Torstenson-Ed (1997), har i sin forskning intresserat sig för hur barn och unga beskriver 
sin livshistoria och vilken bild det ger av dem själva, och av förskola och skola. Det är 
viktigt att komma bort från den vuxenetnocentricitet som präglar pedagogens perspektiv 
och definiera barnperspektivet som barns sätt att se på tillvaron menar Tullie 
Torstenson-Ed som också betonar vikten av att som forskare lyfta fram barns sätt att se 
på världen. Detta innebär enligt henne att använda barn som informanter, vilket då ger 
ett barnperspektiv inifrån. Barnen får verkligen komma till tals, även om det barnen 
säger tolkas ur ett vuxenperspektiv av forskare menar hon (Torstenson-Ed, 1997). 

I sin avhandling skriver Tullie Torstenson-Ed baserat på intervjuer och texter skrivna av 
barn om barnens möten med läraren. Tullie Torstenson-Eds avhandling visar att barn 
tidigt gestaltar sina liv och har perspektiv på dem. Tullie Torstenson-Ed menar att det är 
viktigt att förmedla att barn är människor med ett eget liv, egna intentioner, värderingar 
och framtidsplaner, att de är aktiva i samspel med omgivningen, och skulle kunna ge 
bidrag till diskursen i samhället. Avhandlingen byggde på fyra klasser med 82 uppsatser 
och 23 intervjuade som gick i årskurs 9, 1995. Uppsatserna och intervjuerna handlade 
om elevernas förskole- och skoltid. Ungdomarna beskriver ett behov av möten både 
med andra barn och med vuxna, en önskan om det goda mötet mellan vuxna och barn i 
skolkulturen. Tullie Torstenson-Ed har kommit fram till att den utveckling som beskrivs 
från lågstadiet till årskurs nio oftast är av barns anpassning till de vuxna. Av 
ungdomarnas berättelser framgår att de, då de är små och börjar skolan, överlämnar 
intentioner och initiativ till sina lärare (Torstenson-Ed, 1997).  

Kerstin Strander menar i sin avhandling att barns röster saknas i den forskning och 
debatt som anförs av vuxna. Hon låter därför 40 ungdomar som alla har gemensamt att 
de vistats på daghem berätta om sin uppväxt på 1970-80-talen för att på så sätt försöka 
fånga dessa ungdomars version av sin barndom på daghemmet. Kerstin Strander menar 
vidare att det är viktigt att lyssna på barnens insikter för att i sin tur lära av vad de har 
att framföra. Avsikten med hennes avhandling är att barnen synliggörs som en egen 

http://www.bo.se/
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kategori som i sin kraft av sin position som barn och icke vuxna har en specifik 
erfarenhet att förmedla.  

Kerstin Strander menar också att kloka människor tar barn på allvar och hon skriver 
vidare att vi vuxna, trots att vi lever i en barncentrerad tid saknar ett lyssnande 
förhållningssätt. Kerstin Strander betonar vikten av att vi både inom forskning och 
vardagsliv lär oss att möta barn med respekt och att se dem som agenter i sina egna liv, 
att vi låter barnens röster finnas med såväl i teori som praktik (Strander, 1997).  

Det kompetenta barnet 

Begreppet ”det kompetenta barnet” är ett begrepp som ofta lyfts fram i nyare teorier och 
forskning om barn och deras utveckling och lärande. Med ”det kompetenta barnet” 
avses oftast ett rikt barn, ett barn som har möjligheter, kan knyta kontakter och 
kommunicera, kan utforska omvärlden och skapa mening och förståelse. Hur barnet sen 
kan detta handlar inte enbart om förmågor hos det enskilda barnet utan kanske mest är 
en fråga om barnets relation till omvärlden – en möjlighet för alla barn att erövra 
kunnande och lära sig utifrån sina förutsättningar. Att bemöta barn, uppmuntra och 
utmana dem kräver pedagoger som ser barn.  Att lyssna på dem för att lättare förstå 
deras intentioner och avsikter. Pedagogen måste se alla barns möjligheter för att kunna 
ge dem de bästa förutsättningarna för att utvecklas.  Några som verkligen valt att arbeta 
utifrån detta förhållningssätt är de som arbetar utifrån den pedagogiska filosofin Reggio 
Emilia. Eldsjälen och grundaren, italienaren Loris Malaguzzi (1921-1994), betonade att 
genom att barnen ges möjligheter att tänka och handla, både själva och tillsammans med 
andra, erövrar de också makt över sina egna läroprocesser (Säljö, 2005).   

Lärandet – om att försöka höra och förstå vad någon tänker 

Ingrid Pramling har länge forskat om hur barn talar om sina tankar kring sitt eget 
lärande och tankar om sina liv.  Genom intervjuer och med observationer har hon gett 
oss insyn i de små barnens sätt att lära och tänka men också om hur de uppfattar sitt liv i 
förskolan och skolan. Sin studie som bygger på observationer och intervjuer med cirka 
400 barn i tre till åtta års ålder presenterar hon närmare i boken ”Barn och inlärning” 
(1986). Här skriver hon om barns medvetenhet om sin egen inlärning.  Efter intervjuer 
med hundratals barn i olika åldrar under många år finns det få forskare som har sån 
insyn i hur barn tänker och talar kring olika saker i sin värld som Ingrid Pramling som 
skriver vidare om att barns sätt att förhålla sig till sin omvärld och om förskolans 
uppdrag att skapa förutsättningar att utveckla barns kunnande av olika slag. Pramling 
vill visa att det lekande lärande barnet är ett  kreativt, aktivt och erfarande barn som 
skapar mening och förståelse för sin omvärld i interaktion med andra barn och vuxna 
(Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson, 2003). 

Ingrid Pramlings avhandling (1983) om barns medvetenhet om sitt lärande är ett 
exempel på det som är kärnan i det som kallas fenomenongrafi dvs. för det första att ta 
reda på hur barn skapar mening och förståelse för ett specifikt fenomen (i denna vår 
studie lärande), för det andra för att undersöka vilka kvalitativt olika sätt att uppfatta 
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fenomenet som kan urskiljas och för det tredje att ge en beskrivning av variationen av 
sätt att tänka i form av olika kritiska drag som karakteriserar varje kategori av 
uppfattningar.  

För att få den form av resultat som genereras inom fenomenongrafin krävs att metoder 
för datainsamling inbjuder människorna till att tänka, reflektera och på olika sätt dela 
med sig av sin erfarenhetsvärld. Barn måste få reflektera och associera fritt och känna 
att det är just detta som räknas och inte presterandet av ett förutbestämt svar. Inom 
fenomenongrafin handlar det inte om att mäta vad människor kan utan ta reda på vad      
t ex. läsarna av en text uppfattar av texten och sätta det i relation till deras egna 
uppfattningar om hur lärande går till (Pramling, 1983). Av tradition studerades tidigare 
inlärning utifrån de resultat som uppnåtts, dvs. ett mätande av hur mycket den lärande 
kom ihåg, idag studeras inlärning mer utifrån processen, dvs. hur den lärande tänker och 
vad han uppfattar av det han lär sig. Inom denna den metakognitiva forskningen 
intresserar man sig framförallt för människors tänkande om sitt eget tänkande. Ett 
metakognitivt perspektiv på inlärning menar Pramling innebär följaktligen tänkandet 
om sin egen inlärning (Pramling, 1986) . 

Pramling vill vidare i sina texter visa på att det är av största vikt för pedagoger att förstå 
barns tankar. Eftersom det, enligt Pramling, är viktigt att vi som pedagoger tar 
utgångspunkt i läroplanen och arbetar medvetet mot dess mål måste vi i första hand ta 
reda på hur barn tänker utifrån den erfarenhet de har, detta kräver en kommunikation 
och interaktion mellan barn och vuxna (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2000). 
Pramling betonar vidare vikten av att även medvetandegöra barnen om sina egna tankar 
och menar vidare att det barn uppfattar att de lär sig är i största utsträckning att lära sig 
att göra något, för att gradvis inse att de också kan lära sig att veta och slutligen 
kommer en liten del av barnen till insikt om att inlärning kan också vara att förstå något 
(Pramling, 1986). 

Efter att ingående satt oss in i dessa forskares teorier och filosofier, deras studier och 
avhandlingar kan vi utifrån det konstatera att det alltså är av yttersta vikt för alla som är 
i kontakt med barn att verkligen kunna inta barnperspektivet. För att på bästa sätt hjälpa 
eleverna att bättre förstå sitt lärande och ge dem de bästa möjligheter till lärande och 
utveckling måste vi lyssna på dem menar bland andra de svenska forskarna Torstenson-
Ed och Strander. För att lättare kunna sätta oss in och förstå barn är grunden som 
pedagog att kunna sätta sig in olika teorier om barns utveckling och ha dem som ram 
och grund för att bättre förstå barnen. Pramling menar således att problematisera vad 
innebörden i ”barns perspektiv” avser och att diskutera hinder och möjligheter att förstå 
och synliggöra barns perspektiv i pedagogisk forskning och pedagogisk praxis är av 
största vikt. Det handlar å ena sidan om att ta fasta på de villkor under vilka barn lever 
och vad dessa innebär för barns erfarenheter, å andra sidan om att försöka förstå barns 
intentioner och meningsuttryck.  

I artikeln Att närma sig barns perspektiv. Forskare och pedagogers möten med 
barnaperspektiv (2003) skriver Eva Johansson att en grund för att närma oss barns 
perspektiv är våra antaganden om hur vi kan förstå andra, förutsättningen att förstå 
andra människor är, mötet eller interaktionen med dem. Eva Johansson skriver vidare att 
vi kommunicerar med andra genom att delta i varandras världar. Kommunikation är inte 
bara orden som sägs, också den andres existens, gester, tonfall och ansiktsuttryck 
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formar en helhet som berättar om människors tankar och sätt att vara. Det är inte fråga 
om inlevelse, eller att känna som den andre, mer en strävan att förstå den andres 
varande i världen. Det är ytterst viktigt att forskaren strävar efter att lära känna barnen, 
bli accepterad och visa engagemang för att få tillträde till barns livsvärldar. En 
intresserad inställning, en öppenhet där barnens agerande tolkas men inte värderas är 
viktig, fortsätter Eva Johansson. Samtal med barn måste ske på barnens villkor och 
forskarens fokus, kameran eller blickfånget, i jämnhöjd och i närheten med barns 
horisont. Johansson menar vidare att det gäller att kroppsligt vara nära, försöka se det 
barnet ser och förstå barns olika uttryck, sätt att vara som uttryck för deras livsvärld där 
också forskaren är en del (Johansson, 2003).                   
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Kapitel 3 - Teoretiskt perspektiv 

Som teoretiskt perspektiv har vi valt att använda det sociokulturella perspektivet. I och 
med den begränsande tid vi har till vårt förfogande kommer vi dock inte att redogöra 
ingående för detta perspektiv. Vi har valt att använda det sociokulturella perspektivet 
som utgångspunkt när vi analyserar och tolkar våra informanters utsagor dvs. vårt 
resultat. Då det sociokulturella perspektivet är så stort har vi valt att utgå från några av 
Lev Vygotskijs tankar vad det gäller lärandet, det sociala samspelet med läraren och 
klasskamraterna (gruppen) som stöd och hjälpande verktyg, mediering, artefakter och 
miljö.  Vi har valt att fokusera på dessa centrala begrepp i det sociokulturella 
perspektivet. Vi har sen använt dessa begrepp för att på ett tematiskt sätt analysera vårt 
resultat och då skapa kategorier för att på så sätt försöka tydliggöra elevernas 
uppfattningar om sitt eget lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

Vi har även valt att utgå från andra forskares och tänkares tolkningar av Vygotskijs 
tankar och teorier, bland annat Roger Säljös, för att på så sätt försöka beskriva det 
sociokulturella perspektivets tankar i vår nutid i dagens skola relaterat till dagens 
undervisning. För enligt Säljö (2005) kan det inte råda någon tvekan om att Vygotskijs 
texter har mycket att säga oss om lärande och utveckling både inom och utanför skolans 
väggar (och dessutom mycket om hur institutionellt lärande förhåller sig till lärande 
som sker i andra miljöer). Vygotskij placerar förståelsen av hur människor lär och 
utvecklas i samhälleliga och historiska sammanhang. Kanske är Vygotskijs teori och 
tankar inget recept på omedelbar framgång i klassrummet menar Säljö men hans insikter 
kan inspirera och vägleda pedagogiskt arbete eftersom de riktar uppmärksamheten på 
våra sätt att kommunicera och dela erfarenheter med varandra.  

Vår uppfattning, som säkert är präglad av vår tid på lärarhögskolan, är att dagens skola 
gärna vill präglas av den sociokulturella synen på lärande och utveckling. Att skolan vill 
präglas av denna syn är väl av samma anledning som vi i vår studie har valt att använda 
ett sociokulturellt perspektiv – det är en teori som visar hur den mänskliga utvecklingen 
har ett nära samband med det sociala, historiska och kulturella sammanhanget.  Det är 
en teori som bygger på Vygotskijs uppfattning att varje människa ständigt befinner sig i 
utveckling och förändring vilket skapar möjligheter för alla elevers lärande och vidare 
utveckling menar vi.  

En inledande beskrivning av sociokulturell teori innebär att kunskap skapas genom 
samarbete i ett sammanhang, en kontext. Inte som interna och individuella mentala 
processer som den kognitiva inriktningen och främst Piaget menade. Sociokulturell teori 
om kunskap och lärande benämns också ibland som kulturhistoriskt perspektiv. 
Vygotskij ses som det sociokulturella perspektivets förgrundsgestalt. Vygotskij menar 
att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns utveckling, och utgår från att 
lärande och utveckling står i relation till varandra från barnets första levnadsdag. Både 
formell och informell undervisning – i många olika sammanhang och tillsammans med 
mer kunniga och erfarna kamrater, vuxna, syskon, släktingar och lärare – är alltså navet 
för den kulturella kunskapsöverföringen.  
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Den sociokulturella teorin beskriver hur människor formas och hur de tillägnar sig ny 
kunskap genom att delta i olika kulturella aktiviteter samt hur de använder sig av de 
verktyg som kulturen ställer till förfogande . 

Lärandet – ett socialt samspel 
Sett ur det sociokulturella perspektivet är lärande förmågan att delta i en social praktik. 
Detta menar också Vygotskij som hävdade att social kompetens är ett fundament i 
människors utveckling. Social kompetens är alla former av mänskligt samspel, och 
samspel grundlägger utvecklingen. Vygotskij menade alltså att absolut alla barnets 
förmågor – intellektuella, emotionella, sociala och existentiella – har sina rötter i sociala 
relationer. 

Lärandet bidrar till utvecklingen av intellektet. Elever kan styra, kontrollera och 
underhålla sitt lärande genom att stödja sig på kunskap om lärande och strategier för 
reglering av lärandet. Att styra sitt lärande kan vara en hjälp, även om det inte är 
avgörande för framgång. Yngre elever är sannolikt ännu inte medvetna om sina egna 
självreglerande strategier – de ser dem ännu inte för vad de är och använder dem inte 
konsekvent. Lärande genom deltagande i olika praktiker formar troligtvis ens 
personlighet. Uppfattningen om lärandet är en viktig ingrediens i en elevs karaktär. 
Elevens uppfattning om lärande är förknippat med hans eller hennes förhållningssätt. 
Uppfattningen om lärande kan vara grundläggande och ligga till grund för en persons 
hela inlärningsbeteende, menade Vygotskij. 

Det är allmänt känt att ett arbete som barnen gör frivilligt och av eget intresse ger mycket bättre 

resultat än om samma arbete görs av tvång (Vygotskij, 1995, s 75). 

Läraren och klasskamraten (gruppen) som stöd 
och hjälpande verktyg i socialt samspel 
Vygotskij menar att mänsklig intelligens är förmågan att kunna lära genom 
undervisning – både formell och informell vilket betyder att människor som arbetar och 
utövar någon form av undervisning t ex. lärare, har en ovärderligt viktig roll för 
kunskapsutveckling för barn och vuxna (Strandberg, 2006) . 

Roger Säljö menar att det är samspelet mellan läraren och eleven som avgör 
framgången i undervisningsprocessen. Det är läraren som i direkt kommunikation med 
barnet kan hjälpa till att knyta ihop de mer abstrakta samhälleliga kunskaperna med 
individens egen referensram. Läraren blir med andra ord en helt central medierande 
resurs som kan hjälpa individen att se kopplingen mellan ett abstrakt begrepp och den 
egna tidigare erfarenheten (Säljö, 2005). 

Barn som på egen hand inte klarar av att utföra uppgifter, lösa problem, lära in något 
eller minnas händelser lyckas ofta bättre när det finns en vuxen i närheten som hjälper 
till. Vygotskij menar däremot att kapaciteten att lära genom undervisning i sig själv är 
en grundläggande egenskap hos den mänskliga intelligensen.  
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David Wood menar att när vuxna hjälper barn att uppnå olika saker och ting som de inte 
klarar av på egen hand, främjar de utvecklingen av kunskaper och förmågor. Utan en 
naturlig fallenhet för så väl undervisning som inlärning skulle en mänsklig kultur aldrig 
ha uppstått, eftersom den bygger på att de omogna (barnen) lär in och de mogna (vuxna) 
lär ut (Wood, 1999).  Med detta synsätt, som placerar undervisningen i centrum för 
utvecklingen, uppenbaras barnets potential för lärande, vilken dessutom förverkligas i 
samspelet med andra personer som kan och vet mer (Wood, 1999).  

Tillgång till andra människor är det nav som all utveckling snurrar kring. Vygotskij 
återkommer hela tiden till det han kallar ”utvecklingens allmänna lag”, den som handlar 
om att all utveckling uppenbarar sig två gånger, först på en social och sedan på en 
individuell nivå, först som faktiska fysiska relationer mellan människor, sedan som 
tankearbete inom individen (Strandberg, 2006). 

I boken ”När barn lär av varandra – samlärande i praktiken” (2006) tolkar Pia Williams 
det som att centralt i Vygotskijs teori är idén om att barn som handleds av vuxna eller 
mer kunniga kamrater ges de bästa möjligheterna för lärande. På så sätt kan barn också 
hjälpa varandra att använda mer avancerade ansatser som till exempel i 
problemlösningssituationer eftersom de då får tillfälle att öva i ett socialt sammanhang. 
Vygotskij betonar att mycket av det vi lär oss, lär vi oss av andra.   

Mediering och artefakter 

Begreppet medierar, som kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) är mycket 
centralt i det sociokulturella perspektivet. Människor står inte i direkt, omedelbar och 
otolkad kontakt med omvärlden utan vi människor hanterar den med hjälp av olika 
fysiska och intellektuella redskap som inom den sociokulturella teorin benämns som 
artefakter. Dessa artefakter medierar verkligheten för människor i konkreta 
sammanhang. Vi använder dem för att tolka vår omvärld. Dessa redskap/verktyg – 
artefakterna, kan vara dels intellektuella (språkliga) redskap som drama, redovisning, 
intervju, dans och sång, dels fysiska redskap som pennor, miniräknare, kartor, jordglob, 
böcker och tabeller (Säljö, 2000).  

Mediering sker inte bara med hjälp av artefakter och teknik, det viktigaste medierande 
redskapet är språket. Ord och språkliga utsagor medierar, enligt Säljö omvärlden för oss 
och får den att framstå som meningsfull. Säljö menar vidare att med hjälp av 
kommunikation med andra kan vi samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter 
(Säljö, 2000).       
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Språket som artefakt 

Roger Säljö menar att enligt Vygotskij är det i särklass viktigaste psykologiska 
redskapet språket. Det som är speciellt med språket är att det fungerar som ett redskap 
för kommunikation både mellan människor och inom människor. Språket är med andra 
ord länken mellan samhället (och de kollektiva erfarenheterna) och individen (Säljö, 
2005). 

Vygotskij menar att språket är instrumentet för tänkande och utan det kan ingen 
intellektuell utveckling ske. Vygotskijs begrepp inre rum dvs. länken mellan det inre 
och yttre, förvandlas senare till inre tal. Det inre talet hör nära ihop med tänkandet. Det 
utvecklas ur det egocentriska språket, när barnet fortfarande talar högt för sig själv, och 
blir sen till ett inre tal, med vars hjälp man kan planera sitt tänkande. Det egocentriska 
språket liknar det kommunikativa språket under barnets första levnadsår. Men i 3-7-
årsåldern skiljer barnet allt klarare mellan de två formerna. Efterhand ändras det 
egocentriska språket från att vara ett yttre språk till att bli ett inre. Det egocentriska 
språket är enligt Vygotskij socialt. Det fyller funktionen att både organisera barnets 
tankar och beteende. Vygotskij menade att inre processer – de som finns inuti huvudet – 
har föregåtts av yttre aktivitet tillsammans med andra, med stöd av hjälpmedel, i 
specifika kulturella miljöer. Skolan är enligt Vygtoskij den kulturella miljö där 
människor ges möjligheter att komma i kontakt med de delar av det 
samhällserfarenheter som man inte möter i vardagen, det vill säga institutionella 
begrepp och kunskaper. Det är i skolan barnen hamnar i utvecklingszoner som speglar 
de kraftfulla och bitvis abstrakta kunskaper som går utöver individens personliga 
erfarenheter. Det är också här man på allvar möter skriftspråket, som är ett av 
människans viktigaste redskap för att kommunicera kunskaper (Säljö, 2005).  

Det är genom faktiska samspel barnet kommer i kontakt med det som går att veta och 
för detta spelar språket en viktig roll. Det är genom språkliga samspel som barnet får 
ytterligare kontakt med och ständigt förvärvar det sociala verktyg vi kallar språk. Det är 
dessa språkliga verktyg som barnet sedan omvandlar till instrument för sitt tänkande. 
Sociala interaktioner förser barnet med språk. Till att börja med har språket en 
kommunikativ och social funktion för att sedan även ha en individuell och intellektuell 
funktion. Det vi gör när vi pratar med varandra skapar ett råmaterial, bildar underlag för 
vårt inre samtal, det vi i dagligt tal kallar tänkande (Strandberg, 2006). 

Språket utgör i sin helhet människans verkliga medvetande (Vygotskij, 2001, s.285). 

Miljö – fysisk och social 
Miljön påverkar eleven positivt om den är aktiv och dynamisk. Läraren har en viktig 
roll i att organisera den fysiska miljön i skolan och klassrummet t ex hur klassrummet är 
utformat, möblerat eller var eleverna får möjlighet att sitta och arbeta. Bästa sättet att nå 
alla elever är mycket enkelt att ge dem variation och valmöjligheter. En väl genomtänkt 
inlärnings- och studiemiljö kan betyda mycket. Den kan underlätta kontakten mellan 
lärare och eleverna. Den kan stimulera tänkande, kreativitet och väcka nyfikenhet. 
Enligt Vygotskij krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Det är den 
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sociala miljön (interaktionen mellan eleverna och mellan eleverna och läraren) som 
utvecklar elevens handlingar (Jerlang, 2005). 

Det sociala lärandet - den proximala utvecklingszonen  

Proximal utveckling – myntades av Vygotskij för att beskriva skillnaden mellan det 
man klarar på egen hand och det man klarar med hjälp av någon annan. (Proximal= Det 
som ligger närmaste beläget i förhållande till nuvarande utveckling). Proximal 
utvecklingszon eller ZPD, Zone of proximal development  =  det närmaste belägna 
utvecklingssteget en individ inte klarar själv, men klarar tillsammans med en kamrat 
eller någon annan (som kan mer) (Strandberg, 2006). 

Bruners tolkning av Vygotskijs term den proximala utvecklingszonen kallas ofta för 
”scaffolding” (att sätta upp en ställning, ett slags kommunikativa stöttor, går ut på att 
dela upp uppgiften i mindre delar för att på så vis hjälpa barnet framåt). Detta innebär 
oftast att eleven lär sig av en mer erfaren handledare hur han kan dela upp och lösa 
problemet.  När barnet är i en bestämd ålder – eller en bestämd zon för utveckling – kan 
man iaktta, vad barnet kan på egen hand. Emellertid finns det alltid i den aktuella 
utvecklingszonen en rad nya områden i barnets psyke som är i färd med att utvecklas. 
Därför ska man också intressera sig för denna gryende utvecklingsmöjlighet och dess 
inriktning – dvs. mot närmaste utvecklingszon (Lindqvist (red), 1999).  

De pedagogiska konsekvenserna vi kan dra av Vygotskijs teorier är att barnet måste få 
mängder av tillfällen att umgås med vuxna och barn i olika åldrar för att samtala och 
samspela med dem. Äldre kamrater eller vuxna som samspelar med barnet på en nivå 
som utmanar barnet bidrar till inlärning hos barnet, vilket i sin tur leder till mognad och 
utveckling. Barnet måste också få många och varierande möjligheter att vara verksamt 
och undersöka sin omgivning. Därigenom uppstår det mycket att tala om (Svensson, 
1998).     
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Kapitel 4 - Metod 

Då vi med vår studie inte avser att mäta eller göra statistik utan vill försöka förstå 
elevers sätt att resonera kring sitt eget lärande är en kvalitativ metod en väl vald metod 
för att uppnå syftet med vår studie anser vi. Då målet med vår studie är att komma fram 
till hur elever talar om sina uppfattningar om sitt eget lärande är kvalitativa intervjuer 
bäst lämpade för att lyckas svara på våra forskningsfrågor, eftersom ämnet för sådana 
intervjuer är intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den (Kvale, 1997). I 
vårt fall, elevernas livsvärld i skolan och deras relation till lärande, miljö, klasskamrater 
och läraren. Då kvalitativa intervjuer utmärks av att man ställer enkla och raka frågor 
till informanterna för att förhoppningsvis få innehållsrika svar anser vi att detta var en 
bra metod när vi skulle intervjua tioåringar.  

Den kvalitativa forskningsintervjun avser även som metod att förstå meningen hos 
centrala teman i den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997) och här i vår uppsats använder 
vi några av det sociokulturella perspektivets centrala begrepp när vi analyserar och 
tolkar informanternas svar, vi har från svaren byggt upp teman/kategorier som då 
använts. Vi har valt att inte ha med den exakta intervjufrågan i resultatet/analysen utan 
istället valt att tematiskt utifrån mönster som framkommit i informanternas svar skapa 
kategorier. Då vi verkligen önskar utgå från och ta ett barnperspektiv i vår studie anser 
vi att de frågor som vi som vuxna formulerat inte är relevanta utan för oss har det varit 
barnens svar och de mönster vi hittat när vi analyserat deras svar som har varit viktigast 
för oss att visa. 

Urval 
Vi valde att intervjua barn i år 4, då vi anser att de kommit en bit på väg i sin skolgång 
och förmodligen har tankar och åsikter om hur de lär sig saker och dessutom kan 
formulera dessa i ord. Vi har intervjuat tre pojkar och fem flickor.  Läraren gjorde 
urvalet som grundade sig på att hon frågat vilka elever som kunde tänka sig att bli 
intervjuade av oss. Vi hade innan vi genomförde intervjuerna inte bestämt oss för exakt 
hur många vi skulle intervjua, vi ville höra svaren först. Då vi intervjuat dessa åtta 
elever ansåg vi att alla åtta intervjuerna verkligen kunde användas till vår studie. Vi 
valde inte bort någon elevs svar, allas svar var uttömmande och användbara. Åtta 
intervjuer framstod som ett hanterbart material att hinna bearbeta på den tid som vi fått 
till vårt förfogande. 

Genomförande 
För att komma till intervjuer utan förutfattade meningar om de svar vi skulle få valde vi 
därför att genomföra intervjuerna på en helt annan skola än de skolor där vi gjort vår 
verksamhetsförlagda utbildning (vfu), en skola med elever som vi aldrig intervjuat 
tidigare. Efter flera års vfu på samma skola, med samma lärare och samma elever insåg 
vi att vi med våra erfarenheter där skulle vara alltför influerade och påverkade av det vi 
sett och upplevt under vfun. Vi kände att vi redan trodde oss veta svaret på många av 
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våra frågor då vi fått insikt i arbetssätt, miljö, undervisningspraktik och skolans struktur 
och organisation, samt kände många av eleverna väl. 

Under våra vfu år har vi dessutom vid ett flertal tillfällen intervjuat dessa elever och vi 
insåg att våra frågor till samma elever inte skulle väcka några nya användbara tankar 
och idéer för vårt arbete. De tio- och elvaåringar som vi har valt intervjuat går i en F-6-
skola med cirka 350 elever i en förort norr om Stockholm. Skolan har fyra klasser med 
elever i år 4. Efter att ha hört oss för i bekantskapskretsen fick vi kontakt med en av 
lärarna i en av år 4 klasserna. 

Läraren kontaktades via e-mail där vi beskrev syftet med vårt examensarbete. Vi 
skickade också med de frågor vi skulle ställa till eleverna under våra intervjuer samt det 
brev som eleverna fick med sig hem till föräldrarna om vårt examensarbete. 

Vi gjorde intervjuerna med eleverna en och en i ett avskilt rum. Intervjuerna spelades in 
på en nyinköpt digital voice recorder. Vi turades om att intervjua. Vi gjorde varannan 
intervju. Den som inte intervjuade satt en bit ifrån och lyssnade och antecknade. Vi 
genomförde intervjuer under två dagar. Efter varje intervju tog vi en kort paus för att 
prata om de svar som framkommit under intervjun.  

Datainsamlingsmetod 

Mötet med eleverna 

Till intervjuerna förberedde vi sexton frågor. Vi ville att frågorna skulle vara lätta för 
eleverna att förstå och prata kring men ändå ge oss så mycket information som möjligt. 
För att intervjusituationen skulle kännas så bra och bekväm som möjligt för eleverna 
valde vi att inleda med några öppna enkla frågor som inte skulle kännas för kravfyllda 
eller pressa eleverna till att känna att vi förväntade oss ett rätt eller fel svar. För att få en 
större förståelse för elevernas inlärning valde vi att strukturera frågorna kring olika 
faktorer som kan påverka elevernas möjlighet till inlärning. Våra frågor grupperade vi 
kring kategorier som miljön i skolan, lärarens förhållningssätt så som att ge eleverna 
möjlighet till inflytande och påverkan över sin arbetssituation, lärarens sätt att 
undervisa, kamraters påverkan, bästa förutsättningar för lärande utifrån elevernas egna 
uppfattningar. Med frågor om drömmar och framtida visioner, en möjlighet att fantisera 
fritt, ville vi även avsluta intervjuerna i en trygg positiv anda och lämna eleverna med 
tankar om att det för dem kan vara möjligt att om de lär sig synliggöra sina egna tankar 
och får en medvetenhet kring sitt eget lärande själva kan skapa och påverka 
lärandesituationer så att de får största möjlighet att lära sig på det för dem bästa sättet. 
Att respektera barnen och barnens känslor och att inta barnperspektivet har varit av 
största vikt för oss för att på så viss bygga upp en positiv relation mellan oss som 
intervjuare och barnen som intervjuade.   



  

20

 
Materialbearbetning och analys 
Dagen efter att vi slutfört intervjuerna transkriberade vi dem ordagrant. Att vi valde att 
göra detta ordagrant är för vi upplever att det är viktigt att det är elevernas egna tankar 
formulerade med deras ord på deras sätt som ska komma fram.  

Vi har även valt att här i vår studie återge elevernas exakta talspråk vilket enligt Trost 
kan uppfattas som tveksamt då de flesta inte vill se sitt talspråk i skrift men Trost menar 
vidare att ordagranna citat dock kan vara nödvändiga om just formuleringarna ska 
analyseras eller om de på annat sätt har betydelse för förståelsen (Trost, 2005).  
Återigen, för att som forskare försöka inta barnperspektivet, ville vi låta eleverna berätta 
med sina egna ord och att deras kloka oftast välformulerade ord skulle få höras.  

Efter att ha sammanställt och sammanfattat intervjuerna har vi försökt hitta mönster för 
att kunna kategorisera elevernas svar och på så sätt hitta en tydlig lättbegriplig modell 
för analys och tolkning av resultatet. Barnens uppfattningar när de talar om sitt eget 
lärande får bilda olika kategorier. Det väsentliga, vid barnintervjuer, menar Doverborg 
och Pramling är just att lyfta fram de skilda sätt eller lika på vilka barn tänker. Det är ur 
den mångfald av svar som man får från intervjuerna, som man kan finna kvalitativt 
olika sätt att tänka, dvs. olika uppfattningar på vilka barns svar vilar (Doverborg, 
Pramling Samuelsson, 2000). Doverborg och Pramling menar vidare att då när 
intervjuaren fått fram olika sätt på vilka barnen uppfattar eller tänker om ett visst 
innehåll, blir nästa steg att se om varje barns svar går att kategorisera, dvs. plockas in i 
någon av de beskrivningskategorier intervjuaren har funnit vid analysen. Om en del svar 
hamnar utanför de olika kategorierna, får intervjuaren ompröva dessa tills alla svar 
tillhör någon kategori. Genom att titta på det det enskilda barnet säger i relation till 
intervjuerna som helhet, faller pusselbitarna så småningom på plats och man får en karta 
över den variation av sätt att tänka, som finns i barngruppen när det gäller det innehåll 
man arbetar med (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2000).  

Det sociokulturella perspektivet kommer att vara utgångspunkt och ligga till grund för 
analys och tolkning av våra informanters svar. Att använda sig av teman eller kategorier 
vid analys av kvalitativa intervjuer är vanligt förekommande. Vår användning av 
kategorier innebär att vi efter att ha tolkat elevernas svar försökt hitta mönster som kan 
sorteras in under olika kategorier där vi också använder oss av det sociokulturella 
perspektivets centrala begrepp vad det gäller lärandet, det sociala samspelet med läraren 
och klasskamraterna (gruppen) som stöd och hjälpande verktyg, mediering, artefakter 
och miljö. Vi har valt att strukturera vårt material på detta sätt för att förhoppningsvis 
underlätta för läsaren samt tydliggöra det sociokulturella perspektivet på vår studie. Vi 
hoppas att vi med vårt medvetna val att citera eleverna ordagrant också får läsaren att 
kunna inta barnperspektivet och komma närmare elevernas tankar om sitt eget lärande. 

 Vi har här valt att sammanställa vårt intervjumaterial utifrån informanternas 
gemensamma uppfattningar och tankar kring hur de uppfattar, tänker och talar om sitt 
eget lärande. För att tydligt kunna redogöra för mångfalden i elevernas svar på våra 
intervjufrågor har vi valt att skapa kategorier för de mönster vi funnit vid vår 
genomgång och analys av vårt material.  
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De kategorier vi valt att skapa utgår från centrala begrepp i den sociokulturella teorin. 
De vi har valt att använda oss av vid analysen och tolkningen av vårt material är: 
lärandet, det sociala samspelet med läraren och klasskamraterna (gruppen) som stöd och 
hjälpande verktyg, mediering, artefakter och miljö.  

Metodreflektion  

När vi på ett tidigt stadium började utbyta tankar och idéer om vårt kommande 
examensarbete ville vi skriva om inlärningsstilar och om hur läraren skulle tänka kring 
undervisningen för att kunna tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar. Detta var 
något som vi ansåg skulle hjälpa oss i vårt arbete som nyblivna lärare. Efter feedback 
från arbetet med vår synopsis där vi skrev att vi ville fokusera på både läraren och 
eleverna insåg vi att detta arbete skulle bli alltför stort för detta tiopoängsmoment. Vi 
måste begränsa oss och då det är eleverna som kommer att vara vår fokus i framtiden 
och då de alltför sällan själva får komma till tals har vi valt att skriva om dem och deras 
uppfattningar. Vi såg också när vi började titta på tidigare forskning att det finns mycket 
skrivet om lärares uppfattning om inlärning men väldigt lite om elevernas egna tankar 
kring detta.  

Vi har valt att göra kvalitativa forskningsintervjuer för att på så sätt försöka komma åt 
elevers egna tankar och uppfattningar om hur de lär i skolan. När vi har tagit del av 
tidigare forskning om inlärning kan vi konstatera att det finns mycket skrivet om hur 
läraren på bästa sätt ska undervisa för att kunna lära så många elever som möjligt så 
mycket som möjligt, dock finns det lite skrivet som utgår från elevers egen synvinkel 
och uppfattning om sin inlärning. Det som finns skrivet handlar mycket om små barns 
lärande med betoning på leken eller äldre elevers uppfattning om sitt lärande ofta då 
ämnesspecifikt – hur ser elever på sitt lärande vad det gäller matematikinlärning eller 
läs- och skrivinlärning. Då vi kommer att arbeta i första hand med elever i år F-3 där vi 
med stor sannolikhet kommer att undervisa i alla ämnen ville vi inte begränsa vårt 
arbete till att handla om inlärning i ett specifikt ämne. Vi ville lägga fokus mer på 
inlärning i stort så att de erfarenheter vi får med oss från detta arbeta kan användas av 
oss när vi kommer ut till eleverna för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för 
deras inlärning i alla ämnen.  

Vår första tanke var att göra en gruppintervju med ett flertal elever men vid närmare 
eftertanke och utifrån våra tidigare erfarenheter av intervjuer med elever insåg vi att vi 
vid en gruppintervju inte skulle komma åt varje enskild elevs egna och unika tankar om 
sitt lärande. I gruppintervjuer påverkas svaren oftast mycket av de andra informanternas 
svar och åsikter, speciellt kanske i den här åldern när det är viktigt att bli accepterad och 
när man hela tiden försöker passa in. Eleverna gör kanske inre bedömningar om vad 
som kan vara rätt och riktigt att säga i gruppen med tanke på vilka andra elever som är 
med dvs. konsekvenser i umgänget efter intervjun. Vi ville att varje elev skulle kunna 
uttryckas sina tankar helt fritt utan att oroa sig för eller behöva tänka på vad andra 
tänker och tycker, att de skulle känna sig trygga i intervjusituationen och efter intervjun, 
det de sagt stannade hos oss intervjuare, ingen annan utanför rummet där intervjun 
skedde kan spåra vilken elev som sagt vad. 
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Så här efterhand när vi tänker på intervjuerna har vi kommit fram till att det är 
nödvändigt att också tänka på att barn ibland inte kan ge svar på de frågor som vi som 
vuxna envisas med att ställa för att de inte tidigare har tänkt på det vi frågar om. Det blir 
då viktigt att regelbundet göra intervjuer med sina elever eftersom de får nya insikter 
och erfarenheter varje dag i skolan och att de är bra och utvecklande att lära sig att 
formulera detta i ord.  

Efter att ha fått möjlighet att samtala med dessa kloka tioåringar om deras uppfattningar 
om sitt eget lärande upplever vi att de har tyckt att det har varit väldigt roligt att bli 
intervjuade. Dels att de själva har fått fatta beslutet om att vilja bli intervjuade dels att få 
sitta en längre stund med två vuxna personer som verkligen vill veta hur de tänker, 
känner och uppfattar något, att vi har lyssnat. Dessa erfarenheter och tankar tar vi nu 
med oss som något att tänka på med våra egna framtida elever, att vi ska ta oss tiden att 
intervjua dem och att verkligen lyssna och ta till oss vad de säger. Mycket spännande, 
användbart och tänkvärt kan komma fram i samtalet med våra elever.  

Tillförlitlighetsfrågor  
Trovärdigheten utgör ett av de största problemen vid kvalitativa studier och speciellt vid 
kvalitativa intervjuer. Som forskare måste vi här kunna visa de som läser eller på annat 
sätt använder sig av våra forskningsresultat att vår empiri och våra analyser är 
trovärdiga. 

Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar ursprungligen från kvantitativ 
metodologi. Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika sätt att 
samla in sin empiri för att få fram sina resultat. Det är viktigt att här fundera över hur 
väl den metod man valt för att samla in sin empiri mäter det man verkligen avser att 
mäta. För att stärka trovärdigheten i vår studie hoppas vi att vi har lyckats visa att vi 
samlat in vår empiri på ett sådant sätt att det av läsaren upplevs som seriöst och 
trovärdigt. Vi hoppas också att vår reflektion av de etiska aspekterna nedan ytterligare 
kan stärka vår undersöknings trovärdighet (Trost, 2005 samt 
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm, om validitet och reliabilitet).  

Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet 
avser att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Våra intervjuer genomfördes under två dagar 
i samma rum och samma utrustning användes vid alla intervjuerna. De frågor som vi 
ställde var samma till alla informanter. Syftet med vår studie har hela tiden varit att 
komma åt och att verkligen försöka få veta elevernas innersta tankar om hur de ser på 
sitt lärande därför har valet av kvalitativ intervju som metod varit självklar för oss. Då 
människans dvs. i det här fallet elevernas beteende och verklighetsuppfattning är 
individuell och föränderlig inser vi att vi om undersökningen skulle upprepas kanske 
inte skulle generera samma resultat men för oss har syftet varit att komma åt och spegla 
mångfalden eller likheterna i elevernas tankar här och nu. 

Då syftet med vår studie är att komma åt hur någon talar om sina uppfattningar om 
något, i detta fall elever om sitt eget lärande, är det knappast möjligt att genomföra en 
kvantitativ studie, det vi avser att undersöka går inte att mäta, göra statistik på eller 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm
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redovisa i tabeller. Eftersom vi har valt att ha ett barnperspektiv och varit ute efter att 
undersöka hur eleverna talar om sina uppfattningar om sitt eget lärande anser vi att vi 
genom våra väl genomtänkta intervjuer lyckats redogöra för, analysera och tolka 
elevernas svar på ett för läsaren trovärdigt sätt, vi hoppas också att elevernas röster 
verkligen hörs när vi redovisar resultatet av våra kvalitativa forskningsintervjuer. 

Etiska aspekter  
Vid alla studier av människor så finns det etiska aspekter som måste beaktas. Trots att 
all forskning ska vara det samlade samhällets utveckling till gagn, så måste detta vägas 
emot eventuella negativa konsekvenser för de som deltar i intervjuer. 

För att leva upp till detta krav så har Vetenskapsrådet (VR) formulerat ett antal 
forskningsetiska principer (1990) som ska vara vägledande vid all forskning. I grunden 
ligger kravet att individen, dvs., uppgiftslämnaren/informanten, ska skyddas från 
negativa konsekvenser som kan uppkomma p g a hans/hennes deltagande i en 
undersökning, intervju. Detta krav har delats upp i fyra allmänna krav – 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Det första kravet – informationskravet – där forskaren ska informera alla berörda om 
vad syftet med forskningen är uppfyllde vi vid den inledande kontakten med klassens 
lärare, via e-mail till läraren informerade vi om det grundläggande syftet med våra 
intervjuer och syftet/innehållet i vår studie. Läraren fick också intervjufrågorna på e-
mail i förhand eftersom vi tyckte att det var viktigt att hon var väl insatt i vad vi skulle 
prata med hennes elever om. Läraren informerade sedan sina elever och eleverna 
informerade sina föräldrar samt bad om tillstånd hemma att få delta i intervjun. Vi skrev 
också ett informationsbrev till alla föräldrar som barnen fick med sig hem efter 
intervjun.  

Det andra kravet kallas samtyckeskravet och innebär att de medverkande personerna i 
en undersökning medverkar frivilligt och har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. 
För vår undersökning gällde även att elevernas vårdnadsinnehavare var informerade och 
gav sin tillåtelse att eleven fick medverka i undersökningen eftersom samtliga elever var 
under 18 år. De medverkande eleverna hade all rätt att avbryta sin medverkan, dvs., inte 
fullfölja intervjun. Lyckligtvis valde inte någon av de medverkande eleverna att 
använda sig av denna rättighet. En elev som först sagt att hon ville delta ändrade sig i 
sista stund och sa att hon inte längre ville, tack och lov fanns de fler elever som gärna 
deltog istället. 

I och med att vi gjort kvalitativa forskningsintervjuer med elever under skoltid utan 
föräldrars närvaro var det viktigt att ha ett samtycke från föräldrarna. Eftersom vi inte 
skulle videofilma ansåg klassens lärare att det räckte med att eleverna dagarna innan 
frågade om lov hemma om de fick bli intervjuade. Läraren informerade i stora drag 
eleverna om syftet med våra intervjuer och vårt examensarbete. Vi sammanfattade 
också själva ett brev med information till föräldrarna om att vi intervjuat deras barn och 
att de skulle höra av sig till oss direkt om de ville ha mer fakta om examensarbetet. I 
och med att vi i efterhand inte har hört något från någon förälder får vi anse att de ger 
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sitt samtycke. Vi informerade även lärare och föräldrar om att det var svaren i stort som 
var det viktigaste för oss, inget kommer att vara spårbart på individnivå. 

Med konfidentialitetskravet menas att de medverkande personerna i en undersökning 
ska berättigas konfidentialitet och att personuppgifter inte ska kunna komma obehöriga 
tillhanda. I vårt fall är eleverna vid rapporteringen av vårt resultat inte möjliga att 
identifiera. Av de elever vi intervjuat är deras identitet känd endast för oss, deras lärare 
och deras klasskamrater dock är det endast vi som vet vilka svar eleverna har givit på 
våra frågor. Vi anser inte att det ligger i undersökningen intresse eller inriktning att 
offentliggöra de medverkande eleverna. Det skulle inte berika undersökningens resultat 
på något sätt. 

Nyttjandekravet, den sista principen innehåller riktlinjer som beskriver kravet på att 
insamlade uppgifter endast får användas för forskningssyfte. Eftersom vår studie endast 
har ett forskningsinriktat syfte kändes detta inte alls svårt att leva upp till. Vi bedömer 
att materialet inte har ett kommersiellt eller publikt värde. De uppgifter som de 
medverkande eleverna har lämnat kan och ska inte användas för något annat syfte än att 
ligga som grund för tolkning och analys för besvarandet av studiens forskningsfrågor. 
Ingen obehörig tredje part kommer att få ta del av det emiriska material som är insamlat 
av oss och detta material som finns inspelat på band och i pappersform kommer att 
förstöras när studien är avslutad. 

I och med att vi velat komma åt elevernas innersta tankar och uppfattningar om sitt 
lärande inser vi att vårt ämne kan upplevas som personligt och känsligt det har därför 
varit viktigt att värna om elevernas personliga integritet. Vi skyddar de intervjuade 
eleverna genom att ge dem anonymitet. Vi talar inte om vilken kommun de bor i, vilken 
skola de går i eller vad de heter. 

Vi är medvetna om att eleverna kan ha upplevt intervjusituationen som jobbig och 
kanske känslig då vi som intervjuare varit två och informanten/eleven ensam detta är 
dock inget de har sagt till oss.   
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Kapitel 5 - Resultat  

Då vi är ute efter att få veta hur elever tänker har vi valt att göra kvalitativa forsknings-
intervjuer. Vi har intervjuat elever om deras tankar, uppfattningar och inställningar till 
det egna lärandet. Vi har intervjuat åtta elever i år 4, tre pojkar och fem flickor. Vid vår 
analys och tolkning av vårt material har vi utgått från några av det sociokulturella 
perspektivets centrala begrepp: lärandet, det sociala samspelet med läraren och 
klasskamraterna (gruppen) som stöd och hjälpande verktyg, mediering, artefakter och 
miljö. Perspektivet har således fått ligga till grund för de kategorier utifrån vilka vi 
bearbetar och analyserar elevernas svar på våra intervjufrågor. Vi redovisar, analyserar 
och tolkar vårt resultat parallellt i detta kapitel men återkommer till en tolkning av 
resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet under kapitel 6, diskussion/tolkning. 

Lärandet 
När vi pratar med eleverna om lärande förknippar de det genast med lärandet i skolan, 
ämnena, men utifrån vad de säger kan vi bedöma att eleverna menar att det finns en 
skillnad mellan olika typer av lärande, dels den formella inlärningen i institutionen 
skolan dels det mer informella lärande utanför skolan t ex på fotbollsträningen eller 
ridningen på fritiden. 

Ordet lärande förknippar således majoriteten av informanterna med de traditionella 
skolämnena. De flesta av dem anser inte att de lär sig mycket nytt, skolämnena ”kan” de 
redan men de lär sig nya sätt att tänka.   

Elevernas uppfattningar om sitt eget lärande 

Samtliga informanter anser att de måste gå i skolan för att de ska lära sig saker som de 
kan ha nytta av sen i framtiden när de ska söka jobb. Föräldrar och lärare är de som vet 
vad man måste kunna för att klara sig bra i livet anser alla våra informanter: 

Hm ja fast pappa brukar alltid säga i såna fall att bara för att man ska kunna lära sig och det jag 

tycker att det är okej. Varför måste man lära sig saker?(intervjuaren)  För att mina lärare säger 

att jag måste liksom kunna vissa saker för att man ska kunna klara sig bra i livet. 

Ja, jag har funderat över varför jag måste gå i skolan men jag tänker att jag kanske vill bli 

politiker, vi säger att jag vill bli en politiker, och då måste jag lyckas i skolan för att bli det. 

Samtliga informanter är överens om att de lär sig mycket i skolan dock menar flera av 
dem att man inte lär sig särskilt mycket nytt så här i år 4 när man kommit en bit på 
vägen i sin skolgång. Man kan ju redan läsa, skriva och räkna. En av informanterna 
säger: 

Alltså man lär sig liksom inte särskilt mycket nytt men man lär sig nya sätt att tänka med. 

Liksom jag vet ju hur man läser, skriver och räknar men inte på alla sätt. 
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Det informanterna tycker att de lär sig i skolan är främst knutet till de traditionella 
skolämnena – svenska, matte, so, engelska, historia, so och no. En av informanterna 
avviker dock i sitt svar då denne inte bara nämner skolämnena utan även pratar om att 
man i skolan även lär sig hur man ska vara som medmänniska och i de sociala 
sammanhangen:  

Typ att vara, hur man ska vara mot sina kompisar liksom och så och hur man ska prata och så. 

En annan informant anser att det han lär sig i skolan är att hitta saker på datorn i övrigt 
lär han sig nästan inget. 

Majoriteten av informanterna menar att det skiljer sig åt att lära sig saker i skolan och på 
fritiden. Informanterna tycker också att det helt beror på vad det är man ska lära sig: 

Det beror på vad jag ska lära mig. Om jag ska lära mig läsa då är det lättare i skolan men om 

jag ska lära mig som sport liksom så spela fotboll är det ju liksom lättare hemma med kompisar 

så. 

I skolan lär man sig dock under ordnade strukturerade former. Här finns läraren. Det är 
lättare att koncentrera sig menar en informant:  

Man koncentrerar sig mer i skolan, när man är med en kompis då vill man göra annat. 

Dock avviker en informant som menar att det går fortare att lära sig utanför skolan: 

Ja, det är annorlunda att lära sig i skolan och hemma, för det ibland är det lite pratigare i 

skolan.  

Läraren och klasskamraterna (gruppen) som stöd och hjälpande verktyg i 
socialt samspel 

Människor står inte i direkt och omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden, utan vi 
hanterar den med hjälp av (mediering) olika fysiska och intellektuella redskap och 
verktyg (artefakter). Dessa artefakter använder vi för att förstå vår omvärld.  

Böcker, datorer och klasskamrater kan vara viktigt för lärandet menar de elever vi pratat 
med. Allra viktigast, menar de, är dock läraren – det är denne som ger struktur och som 
lär ut. Eleverna anser att det är av läraren de får sin kunskap. 

Majoriteten av informanterna anser således att de lär sig i stort sett allt av läraren. Det är 
läraren som har kunskapen. Minoriteten av informanterna vet inte riktigt hur de lär sig 
de bara kan: 

Jag vet inte direkt. Säger en grej och jag tänker. Jag försöker bara komma på de grejerna alltså 

och lära mig det. 

En läser böcker och en har kommit på ett alldeles eget sätt för att lära sig:  

Jag använder olika metoder som jag lär mig olika saker. Intervjuaren: Vad för metoder: Ja, 

mmm, det är till exempel mmm om jag ska lära mig gångertabellerna då först märker jag ut 

allihop fingrarna sen när jag kan är det bara att tänka på vilket finger det var.” 
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Läraren, kompisar och böcker lär en saker i skolan är samtliga överens om. Men man 
kan också lära sig själv: 

Oftast lärarna men ibland när man liksom inte fattar kan ju också kompisar förklara på ett annat 

sätt. Fråga en själv. (Alltså sig själv, vår kommentar). 

De finns många olika sätt att lära sig saker på i skolan men enligt informanterna är det 
främst läraren som berättar och de lyssnar men de får ibland experimentera, de lär sig 
från böcker, och genom att söka på Internet. De lär sig även räkna på olika sätt.  

Vi lär oss mycket att läraren skriver på tavlan när vi ska lära oss, nästan allt. Sen lär vi oss 

mycket i böcker också. 

En informant har tänkt mycket på olika sätt att lära sig saker: 

Det finns ju liksom till exempel om man ska lära sig läsa då läser man ju, om man lär sig stava 

skriver man ju liksom och så sen så kan man ju så liksom läsa för att lära sig stava, man kan 

skriva och så kan man ju träna på vissa ord och göra glosor och så och sen kan man ju 

experimentera som vi gör med elen eller liksom så testa sig fram ja så kan man jobba i 

grupparbete sådär och göra en affisch och sen så kan man ju vara på datorn och så, det är ju 

olika för varje sak. Bäst – experimentera med elen. Det är både roligt och sen så lär man sig 

ganska bra. Varför – särskilt när man får testa liksom för då får man komma på det själv så får 

man ju vad heter det och sen så är det ju roligt att hålla på och greja själv och så.  

Lärarens betydelse för eleven 

Informanterna menar att det är läraren som lär dem i stort sett allt eftersom det anser att 
de är läraren som har kunskap. Återigen – läraren är det viktigaste ”verktyget” för 
elevernas lärande. Läraren har en stor betydelse och påverkan på elevernas tankar, 
uppfattningar och inställningar till sitt eget lärande. 

Att det är läraren som bestämmer hur man ska lära sig saker i skolan är samtliga 
informanter rörande överens om: 

Läraren alltså men man kan ju tänka på ett eget sätt men-----lärarna bestämmer liksom hur jag 

ska tänka på ett annat sätt. 

Läraren är det, mesta och sen så är det ju vi, om hon undrar vad vi vill göra så får vi ju säga det 

men oftast är det hon som bestämmer vad vi ska göra. 

Vem som lär dem saker bäst har alla inte riktigt funderat över. Majoriteten av 
informanterna tycker att läraren lär dem bäst. De få andra tycker att det kan vara 
mamma eller någon annan hemma eller deras tränare, eller andra vuxna i deras 
omgivning i skolan eller på fritiden: 

Menar du i skolan liksom? Alltså jag har en jätte bra alltså ridlärare alltså alltså det är inte så 

alltså bara för att hon lär mig rida det är mest för att hon har ett bra sätt att lära ut på. Eller 

liksom hon är väldigt tydligt hon berättar liksom om man säger så här om du ska få hästen att 

gå så berättar hon inte bara hur och varför liksom utan varför. 

Det är nog fröken faktiskt. Jag vet inte riktigt någon annan. 
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Antingen här hemma eller alla kan ju, det vet jag inte riktigt vem som lär mig bäst men jag lär 

mig. 

Miljö – fysisk och social 

Miljöns påverkan på lärandet 

Enligt Vygotskij krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Det är den 
sociala miljön som utvecklar elevens handlingar. Miljön kan skapa möjligheter och 
bygga upp hinder. Miljön påverkar eleven positivt om den är aktiv och dynamisk. 
Läraren har en viktig roll i att organisera den fysiska miljön i skolan och klassrummet. 
Att ge eleverna variation och valmöjligheter är bästa sättet att nå alla eleverna. En väl 
genomtänkt inlärnings- studiemiljö kan således betyda mycket. Den kan underlätta 
kontakten mellan lärare och elever. Den kan stimulera tänkande, kreativitet och 
nyfikenhet (Jerlang, 2005).  

De elever som vi har intervjuat säger att de lär sig allra bäst i klassrummet i skolan där 
det finns en lärare och tydlig struktur, när det är tyst och lugnt men lite småpratande 
runt omkring. Att ha en bra kompis nära gör också lärandet lättare.   

Skolan som plats för lärandet, med läraren som stöd 

Om när man lär sig bäst i skolan råder det visserligen delade meningar om mellan 
informanterna men de är överens om att de lär sig bäst i klassrummet med en lärare. Det 
ska vara tyst och lugnt men gärna småpratande men inte för stökigt. Att få sitta ensam i 
datasalen är bäst för någons inlärning medan de flesta gärna vill utbyta tankar och idéer 
med klasskamraterna i klassrummet eller någonstans nära klassrummet. Alla är överens 
om att de lär sig bäst inomhus, i skolan, gärna i klassrummet men i vissa lägen som på 
no kan det vara bra att vara ute för att lära sig bäst.  

När läraren berättar för då får man ju förklarat på ett sätt som man oftast förstår. Var (säger 

intervjuaren) Det beror på. Att sådära matte och sånt tror jag bäst att man lär sig i ett klassrum 

men naturkunskap eller sånt då är det bättre att vara ute för då ser man mer och så.  

När man lyssnar på läraren och när det är tyst och lugnt. 

Alla elever är först överens om att de lär sig bäst i klassrummet. Men när informanterna 
verkligen får möjlighet att välja fritt var fysiskt i skolan de vill sitta och jobba har 
delade meningar om vad som är allra bäst - i datasalen menar en, i mindre rum med inte 
så många elever samtidigt säger en annan, där ingen skriker och pratar, där det finns en 
bra lärare.   

Gruppen som stöd i lärandet 

Att jobba i grupp och lära sig med kompisar tycker en del är bra: 

I något rum där det inte sitter så många kanske och sen så nån bra kompis som man både är 

bra kompis med och som man jobbar bra med och så. 
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Informanterna är överens om att för att de ska kunna lära sig något på bästa sätt ska vara 
lugnt och tyst men inte för lugnt för då kan de inte koncentrera sig. Att få sitta i små 
grupper och prata och att få hjälp när man behöver det är viktigt enligt flera, men enligt 
en informant får det inte bli för allvarligt: 

Tyst men ändå liksom lite sådär roligt liksom det ska inte vara på största allvar. Man ska liksom 

kunna få skratta ibland och så, då är det roligast. 

En minoritet av informanterna anser att grupparbeten är det bästa sättet att arbeta för att 
lära sig något på bästa sätt. 

I en grupp tycker jag. För det är roligare och sen så kommer det fram mer svar,  på vissa frågor 

finns det ju fler svar och så kommer man fram till det bästa.  

Individen som eget stöd 

De flesta eleverna föredrar dock att arbeta enskilt och individuellt. Många av eleverna 
ser nackdelar med grupparbeten. Det kan vara att det är svårt att komma överens, att 
känna att man själv får göra allt jobb, att någon bestämmer allt och att inte våga göra sin 
röst hörd: 

Jag tror att när jag får arbeta själv. För att då kan man liksom ja vara för sig själv och man sitter 

och tänker mer. Men när man är flera stycken kanske någon annan bara vill bestämma och så 

säger man inget. Och då är man ändå bara med. 

Visioner för bättre lärande 
Inte ens när eleverna under intervjun får möjlighet att fritt drömma och fantisera om hur 
undervisningen ska vara, sätt som på vilket de skulle kunna lära sig på absolut för dem 
personligen bästa sätt om alla möjligheter gick att få blir det några överraskningar. Vi 
kan konstatera att dagens tio- och elvaåriga elever i stort sett är nöjda med skolan som 
den är men att de kanske har andra tankar om hur de lär sig bäst än vad läraren tror.  
Kanske är det så att de egentligen inte har tänkt så mycket på vad som kan förändras för 
att underlätta deras lärande utöver det som framkommer i vår studie. 

Men dock så skiljer sig informanternas tankar och uppfattningar sig åt även här. 
Majoriteten anser att de lär sig på allra bästa sätt när läraren verkligen undervisar dem. 
Helst jobbar eleverna enskilt och individuellt men har gärna klasskamraterna nära och 
småpratandes kanske inte så mycket för kunskapsinhämtning och stöd men mest för att 
det gör lärandet roligare och skolsituationen mindre allvarlig. Dock kan ibland 
kamraterna hjälpa en att förstå bättre hur en uppgift ska lösas: 

Det är mest om man jobbar typ med massor med kompisar för typ i alla fall ifall man ska lära 

sig matte sådär på  ett papper hur man ska lära sig då är man  då är det kanske så att man inte 

förstår själv men då är det kanske någon annan som förstår. 
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Övriga informanter har lite olika åsikter om hur det ska vara för att de ska lära sig på 
allra bästa sätt om de själva verkligen får bestämma: 

Jobba med data mera. 

Då skulle jag använda mig av olika metoder till exakt allt. 

Jag skulle nog ta den grejen jag ville träna på och så skulle jag träna så tills jag kan dom. 

Majoriteten av informanterna kan inte ge något svar på hur skolan skulle kunna göras 
annorlunda för att vara bättre för deras lärande och utveckling. De har inte riktigt tänkt 
på detta utan svarar att det är väl bra som det är. En anser att lärarna nog gör så gott de 
kan: 

Näe, de gör nog så gott de kan. 

Jag vet inte, jag tycker att det är ok just nu. Det är jättebra. 

Dock har en av informanterna verkligen tänkt på hur han/hon vill ha det, mera praktiskt 
arbete lär en bättre: 

Mer experiment och sånt, ok det kanske inte går med el just men jag tycker att det är jätte roligt 

just med elen för då får vi liksom hålla på för det vi har lärt oss som att det måste vara en luten 

krets då får vi liksom försöka få ihop den där slutna kretsen till exempel liksom att få den där 

ringklockan att ringa och då kanske man försöker på ett annat sätt än vad man har lärt sig som 

det står i boken så man liksom experimenterar själv sånt man inte har fått lära sig av fröken. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att när elever talar om sina tankar, uppfattningar 
och inställningar till sitt eget lärande är det utifrån de traditionella skolämnena. Inne på 
sitt femte skolår konstaterar majoriteten av eleverna redan att de visserligen lär sig 
mycket men inte mycket nytt, egentligen bara nya sätt att tänka kring det de redan kan 
och vet. Viktigast för lärandet är läraren, det är läraren som lär eleverna i skolan, läraren 
som har kunskapen, om det är alla överens. Men viktigt för lärandet är också ibland 
klasskamraters kunskap men kanske mest sällskap. Informanterna anser även att böcker 
och datorer kan vara viktiga hjälpmedel för sitt lärande samt att det är tyst och lugnt 
omkring dem är en viktig förutsättning för inlärning dock måste man få prata och utbyta 
tankar och idéer. De flesta elever vill jobba enskilt och helst inte i grupp. Eleverna ser 
många nackdelar med grupparbeten: att inte komma överens, att känna att man själv får 
göra allt jobb och att inte våga/vilja göra sin åsikt hörd är några. De flesta informanterna 
är dock nöjda med skolan som den är och upplever inte att den behöver förändras för att 
de ska kunna lära sig bättre.  
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Kapitel 6 – Diskussion/tolkning 

Slutsatser 
För oss som blivande lärare har det varit oerhört lärorikt att göra dessa kvalitativa 
forskningsintervjuer och få en möjlighet att få komma nära elever och få höra deras 
egna ord och åsikter om sitt eget lärande. Vi inser så här i efterhand att vi egentligen 
hade många förutfattade meningar om hur elever ser på och uppfattar sin 
lärandesituation i skolans undervisning. In i vårt arbete som lärare tar vi nu med oss 
insikten om och vikten av att lyssna på eleverna och låta deras tankar, idéer och 
uppfattningar bli en större del av undervisningen. Den största insikten för oss har varit 
att eleverna egentligen tycker och tänker tvärtemot vad vi trodde och vad vi tror att 
deras lärare tror. 

Med våra egna erfarenheter från vår tid i lågstadiet och mellanstadiet där läraren var den 
som bestämde och lärde ut, där grupparbeten var sällsynta och tystnad skulle råda i 
klassrummet. Där lärobokens texter styrde och inga datorer fanns, till våra erfarenheter 
från tiden på lärarhögskolan där vi har uppfyllds av så mycket nya inspirerande tankar 
och idéer – där vi känner att det sociokulturella perspektivet är i ropet. Till dagens skola 
där Lpo94 verkligen sätter den enskilde eleven och dennes mål i fokus, där eleverna 
förväntas reflektera över allt de gör och i princip ta eget ansvar för hela sitt skolarbete. 
Grupparbeten verkar vara lite av en trend, läroböckers betydelse minskad, forskning, 
datorer och Internet i fokus. Med våra förutfattade meningar trodde vi att den ”nya” 
skolan skulle vara så annorlunda än den skola vi själva gick i. Men våra informanter 
som nu går i en skola präglad av nya tankar och idéer med det sociokulturella som lite 
av en trend kan vi i svaren från våra intervjuer se att dagens elever vill ha en skola mer 
lik den vi själva gick i och med färre grupparbeten där det förväntas att man ska lära 
med hjälp och stöd av sina klasskamrater och mer enskilt och individuellt arbete med 
läraren som hjälp och stöd. Utifrån våra intervjuer bedömer vi att alla informanter är 
överens om att det ska vara lugnt och tyst när man arbetar men inte för lugnt för då kan 
de inte koncentrera sig. Att få sitta i små grupper och prata och att få hjälp när man 
behöver det är viktigt enligt en del, en bra kompis kan också göra lärande lättare och 
roligare. Klasskamraten ses egentligen inte som en källa att hämta kunskap från men 
den gör skolarbetet roligare och mindre allvarligt, och då lär man sig bättre tycker de. 

De anser att det är läraren som lär dem allra bäst. Det är läraren som skapar struktur. 
Det är läraren som har kunskaperna och kan lära ut dem. Eleverna har stor tilltro till 
läraren – av denne hämtar de sina kunskaper.  Visserligen kan böcker, datorer, 
klasskamrater och andra vuxna (mamma, ridläraren, fotbollstränaren) hjälpa till ibland 
men läraren lär dem bäst anser de elever vi pratat med och läraren ger dem de kunskaper 
de behöver. Läraren har således en stor betydelse och påverkan på elevernas tankar, 
uppfattningar och inställningar till sitt eget lärande och kanske på vad de väljer att lära 
sig och ta till sig. Vi kan konstatera att lärare har då ett större ansvar än de kanske inser 
och det är av största vikt att som lärare lyssna på sina elever för det vet hur de lär sig 
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bäst, vet hur de vill ha det i skolan och det stämmer inte alltid överens med hur skolan 
är idag eller vad lärare kanske tror. 

Vi kan även konstatera att datorer och Internet används flitigt i skolan även för de yngre 
åldrarna. För femton år sedan fanns knappt datorer alls i skolan – idag är de en stor del 
av elevernas källa till kunskap. 

Efter mötet med eleverna tror vi att deras behov av att vara med och utforma sina 
studier är avgörande för hur de lyckas i skolan med sitt eget lärande. 

Om vi tolkar våra informanters svar på de frågor som rörde deras visioner och fantasier 
om en skola som bygger på deras tankar om förändringar så visar det sig att majoriteten 
av eleverna är mycket nöjda med skolan som den är om läraren är den som lär ut. 

Tolkning 
Då vi antog och hade en förutfattad mening om att dagens skola är organiserad utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv, som står för lärande i en social kontext, i ett sammanhang 
valde vi att utgå från en del av Vygotskijs tankar och använda oss av en del av 
perspektivets centrala begrepp så som lärandet, det sociala samspelet med läraren och 
klasskamraterna (gruppen) som stöd och hjälpande verktyg, mediering, artefakter och 
miljö vid tolkningen av vårt resultat. Vi har även valt att utgå från andra forskares och 
tänkares tolkningar av Vygotskijs teorier, bland annat Roger Säljös, för att på så sätt 
försöka beskriva det sociokulturella perspektivets tankar i vår nutid i dagens skola 
relaterat till dagens undervisning.   

Lärandet 

Vår tolkning av våra informanters utsagor utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir 
således att eleverna menar att läraren är det viktigaste verktyget för effektivt lärande. 
Läraren blir det verktyg som medierar kunskapen, med hjälp av språket som artefakt 
tolkar läraren omvärlden för eleverna som förhoppningsvis gör om detta till sin egen 
kunskap, sin tolkning dvs. de lär sig något som de reflekterar över och gör till sin egen 
kunskap. Vår tolkning blir vidare att eleverna har mycket stor tilltro till sin lärare dels 
som person men också som kunskapskälla detta ger givetvis läraren mycket makt och 
auktoritet i undervisningssammanhang. Detta är viktigt att vara medveten om som lärare 
– att eleverna ser en som allra viktigast för sitt lärande ger en ett stort ansvar att förvalta 
detta förtroende. Vår tolkning blir också att eleverna på så sätt menar att läraren genom 
sitt sätt att vara och lyssna kan skapa möjligheter för lärande eller skapa hinder genom 
sitt sätt att arbeta och val av metoder.  

Artefakter – hjälpmedel 

Vidare kan vi i vår tolkning konstatera att även klasskamrater, böcker, andra vuxna i 
skolan, datorer och Internet kan fungera som artefakter för eleverna – dessa verktyg 
hjälper en till ett bättre lärande. 
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Det viktiga språket 

Utifrån vårt resultat tolkar vi det som att utan ett väl fungerande språk saknas det 
viktigaste verktyget för lärande. Allt lärande konstaterar vi bygger på kommunikation – 
läraren kommunicerar sina kunskaper till eleverna – eleverna tar emot den kunskapen 
och med hjälp av sitt inre språk tolkar de den och omvandlar den till sin egen kunskap. 
Lärande sker således med verktyget språket som huvudsakliga hjälp – från lärare till 
elev men också mellan elever.  

Miljön – fysisk och social 

Enligt Vygotskij krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö dvs. en skolmiljö 
präglad av intensivt socialt samspel. Det är den sociala miljön som utvecklar elevens 
handlingar menar Vygotskij vidare. Den proximala utvecklingszonen är en del av det 
aktiva lärandet, av lärandet i ett sammanhang.  Proximal utveckling användes av 
Vygotskij för att beskriva skillnaden mellan det man klarar på egen hand och det man 
klarar med hjälp av någon annan. Vygotskij menade dock att här kan man som elev ta 
hjälp av både läraren och klasskamrater men om vi ska tolka vad våra elever har för 
uppfattningar är det dock läraren som lär ut, det är den de litar på, den som verkligen 
har kunskapen, det är sällsynt att vända sig till en klasskamrat för ren 
kunskapsinhämtning. Klasskamrater används mer för att komma på saker att skriva om, 
för att tolka hur en uppgift kan eller ska lösas eller som inspirationskälla på annat sätt, 
någon att luta sig emot som kan göra det roligare och lättare att arbeta i skolan. 
Tolkningen blir vidare att då vi tolkar dagens skola som sociokulturell blir det sociala 
samspelet viktigt för att lära av varandra, grupparbeten är således vanligt, ett bra sätt 
menar man att lära av varandra. Vår tolkning av elevernas uppfattningar är dock att 
dagens elever vill ha en skola med färre grupparbeten där det förväntas att man ska lära 
av sina klasskamrater och mer enskilt och individuellt arbete, dock vill de gärna sitta 
tillsammans när de arbetar men arbeta var för sig. Utifrån våra intervjuer bedömer vi att 
alla informanter är överens om att det ska vara lugnt och tyst när man arbetar men inte 
för lugnt för då kan de inte koncentrera sig.   

Barnperspektivet 

Eftersom det har varit viktigt för oss att vår uppsats ska synliggöra barnperspektivet och 
att låta elevernas röster få höras har vi valt att tydligt fokusera på informanternas 
utsagor, dvs. det eleverna verkligen talar om när de berättar om sina uppfattningar om 
sitt eget lärande. Det är viktigt att inta ett barnsperspektiv när man forskar om elevers 
uppfattningar och detta tydliggörs av den tidigare forskning som vi tagit del av under 
arbetet med vår studie. Att barnperspektivet numera är viktigt att utgå ifrån när man har 
med barns uppfattningar att göra är det ingen tvekan om enligt de forskare vars tidigare 
forskning vi har tagit del av under vår studie. 
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Diskussion 
Efter genomförd studie har vi fått många nya tankar om barns värld och deras verklighet 
som elever i dagens skola. Deras tankar om varför de måste gå i skolan visar hur diffust 
och långt borta deras mål känns för dem. Detta blir tydligt när de svarar på frågan om 
varför de måste gå i skolan, för att föräldrar och lärare vet vad man behöver lära sig för 
att lyckas senare i livet och för att dessa saker är viktiga sen när de ska börja jobba. 
Ingen av informanterna tycks reflektera över att det de också lär sig här och nu, de 
kunskaper de får i skolan varje dag kan de ha nytta av nu, att det lärande är viktigt också 
nu. 

Vi känner att för att verkligen kunna ta barnperspektivet och få möjlighet att göra 
elevernas egna röster hörda var valet att intervjua och då göra en kvalitativ forsknings- 
intervju med ett antal elever ett självklart val av metod för oss. Så här i efterhand kan vi  
inse att det är svårt att intervjua barn å andra sidan har det varit avgörande för vår studie 
att eleverna verkligen har fått komma till tals och det har gett spännande och kanske 
något förvånande resultat, att eleverna så väl anser sig veta hur de lär sig bäst, kan 
uttrycka det i ord och framförallt att de alla menar att de lär sig allra bäst av läraren i 
klassrummet. När läraren så tydligt ställs i fokus av eleverna är det viktigt att som lärare 
fundera på vad detta innebär för den praktiska undervisningen – hur minskar man hinder 
för lärandet och oftare skapar bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.  

Vi kan i och med vår studie säga att vi numera är väl inlästa på och om 
barnperspektivet. Vi kan också konstatera att elevernas uppfattningar när de talat om sitt 
eget lärande med oss har gett oss en stor insyn i hur viktig de tycker att läraren är för 
deras lärande. Utifrån vårt resultat frågar vi oss nu om lärarna är medvetna om hur stort 
förtroende och tilltro eleverna har till dem, hur betydelsefulla eleverna tycker att deras 
lärare är för deras lärande. Vi funderar nu över om lärare, om vi hade intervjuat dem 
istället, så självklart hade gjort sig själva till det viktigaste verktyget för elevernas 
lärande eller hade de istället fokuserat mer på läromedel, modeller och metoder som de 
viktigaste artefakterna för deras elevers lärande. Vi funderar också på hur ofta det i 
dagens stressiga skola som lärare är möjlighet att inta ett barnperspektiv och hur ofta 
under en dag dagens lärare verkligen själva hinner tänka på att de bör försöka se saker 
även utifrån barnperspektivet. Det är viktigt att fundera över hur ofta man som lärare 
ger sina elever möjlighet att vara ”det kompetenta barnet”. 

Vi har valt att tolka våra informanters utsagor utifrån ett sociokulturellt perspektiv och 
som vi tidigare nämner hade vi nog förutfattade meningar om att dagens skola gärna vill 
vara och är enligt den trend som nu tycks råda – organiserad utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Dock kan vi efter möten och samtal med ett flertal elever samt efter tolkning 
och analys av dessa elevers svar på våra intervjufrågor konstatera att eleverna befinner 
sig i denna sociokulturella undervisningsmiljö men flertalet av dem föredrar en mer 
individanpassad undervisning med mer individuellt och enskilt arbete med läraren som 
undervisar och styr det vill säga för dem blir det de mest användbara verktygen för 
deras lärande.  
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Vi kan också konstatera att då vi trodde att dagens skola som vi antagit var präglad av 
det sociokulturella synsättet kommit längre med att organisera undervisning och lärande 
utifrån barnperspektivet och tankarna om det kompetenta barnet, fortfarande är det 
läraren som organiserar och styr hur undervisningen ska läggas upp och genomföras 
vilket inte alltid går ihop med elevernas tankar om hur de tycker att de lär sig bäst. 

Det uttrycks tydligt i Läroplanen, Lpo94 att undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov om detta ska vara möjligt att leva upp till tror vi utifrån 
våra intervjuer och resultat att lärare måste lägga tid på att verkligen samtala med varje 
elev och på så sätt få del av deras uppfattningar om hur de inte bara tror att de lär sig 
bäst utan få reda på hur de verkligen vill jobba. Hur kan undervisningen se ut om man 
lyssnar och sen tar fasta på det eleverna säger om man i undervisningen ger mer 
utrymme för att ta reda på hur eleverna verkligen vill lära. Visserligen ligger det väl i 
lärarens roll att vara så pass utbildad och erfaren att den ska kunna anpassa 
undervisningen till varje elev men enligt de elever vi mött är det inte ofta de får vara 
med och bestämma om hur de ska jobba. Kanske är det så att tioåringar ännu inte riktigt 
säkert vet exakt hur de ska jobba för att lära sig så bra som möjligt men genom att ta del 
av deras uppfattningar och dessutom ge utrymme för att pröva sig fram kanske inte bara 
många elevers studieresultat skulle bli bättre men också självförtroendet stärkt av att 
någon lyssnar och att som elev själv få möjlighet att välja hur man vill jobba och se 
resultat av dessa val kan kanske öka motivationen hos eleven. Dessutom funderar vi på 
att om eleverna anser att det är läraren som lär dem bäst i klassrummet – kan det inte få 
vara så då? 

Det som har varit intressant och det som vi tagit till oss och tar med oss ut till våra 
framtida möten med elever är att oavsett stress och tidsbrist är det av största vikt att 
verkligen möta sina elever – att samtala med dem, lyssna på dem, visa i handling att de 
önskemål, åsikter och tankar som de för fram får plats i den dagliga undervisningen. Att 
eleverna i det dagliga arbetet i skolan kan märka att läraren kanske då och då faktiskt 
organiserar undervisningen utifrån de tankar och uppfattningar eleverna har framfört. 
Att eleverna inte bara får känna att de kan påverka genom att göra sina röster hörda utan 
också kan se att det läggs vikt vid deras tankar om man då och då som lärare väljer att 
arbeta utifrån elevernas önskemål. Vi tar också med oss insikten om att det är lätt som 
vuxen att vilja ta barnperspektivet och alltid se det kompetenta barnet men vi inser att 
det kan vara svårt ute i verkligheten. 

Betydelse 
För oss själva som blivande lärare för barn i de yngre åldrarna har vi verkligen efter 
arbetet med den här studien insett vikten av ta sig tid att inta barnperspektivet. Att inte 
tro att man med sin vuxenhet, sina erfarenheter och sin roll som lärare vet hur eleverna 
lär sig bäst eller tro att man vet vad de tänker och om hur de vill ha det. Som lärare 
måste man avsätta tid för att lyssna till vad eleverna verkligen säger. 

Det är också som lärare betydelsefullt att inse vilken stor tilltro de yngre barnen sätter 
till sin lärare – de känner och tror att läraren kan och vet det mesta. Som lärare gäller det 
att vara medveten om detta och alltid vara väl påläst och kunnig men också peka 
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eleverna åt olika håll för att få kunskaper inhämtade från flera källor, inte bara sin 
lärare.  

Denna djupa tilltro till läraren är nog vanligast, tror vi, bland de yngre barnen – först 
tror de som barn att föräldrarna kan och vet allt men sen när man inser att det inte är så 
då blir läraren den allvetande tills barnen även börjar ifrågasätta lärarens kunskaper i 
och med att de blir äldre och inser att kunskap kan inhämtas på olika sätt och av olika 
personer och att de också ska sätta stor tilltro till sitt eget vetande, lärande och 
kunnande. 

Vår studies största betydelse måste bli att alla vi som arbetar med de yngre barnen inte 
ska tro att vi vet allt om hur undervisning ska bedrivas för att eleverna ska lära sig det vi 
vill – att stanna upp och lyssna och vara öppen för elevernas tankar om hur de lär sig 
bäst kan öppna många nya möjligheter till lärande och utveckling och kanske också 
stärka elevers självförtroende då de inser att de kan påverka sitt eget lärande – se att de 
kan och att de vet och stärka dem genom att visa att vi har lyssnat och låta dem se det i 
för dem positiva förändringar i undervisningen – att visa att vi använder oss av deras 
tankar och förslag. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Efter att i snart tre år förväntats skriva reflekterande texter där våra egna tankar varit det 
viktigaste för bedömningen förväntades vi plötsligt skriva en uppsats styrd av strikta 
regler och med begränsande formalia att anpassa oss efter. Att plötsligt förväntas skriva 
ur ett vetenskapligt forskarperspektiv blev för oss en svår chock. Utan några som helst 
kunskaper eller erfarenheter om detta är det lätt att genast börja tvivla på sig själv och 
sin förmåga att göra rätt då lärare, handledare, metodböcker, tidigare examensarbeten 
och kurskamrater säger olika och alla har bestämda åsikter om exakt hur det ska vara. 

Det kan säkert vara roligt, spännande och utmanande att forska och vara vetenskaplig 
men då måste man ha mer tid till sitt förfogande och mycket större förkunskaper om vad 
det innebär och vad som förväntas. Kanske hade det varit roligare och mer stimulerande 
och framförallt lärorikt om vi redan från början i lärarutbildningen fick öva oss på detta 
sätt att arbeta och skriva. 

Den första glädjen över att helt själva få bestämma vad vi skulle undersöka och skriva 
om försvann snabbt när den ska anpassas till formalia och hur det ska skrivas på 
forskningsnivå. De spännande och intressanta som framkommit vid våra kvalitativa 
forskningsintervjuer drunknar nu istället i argumentation för val av metod och annan 
formalia. Återigen, inget barnperspektiv – elevernas röster – deras spännande svar och 
röster hörs och deras uppfattningar har uppfattningar har kanske drunknat i allt det 
vetenskapliga ändå tror och hoppas vi att elevernas fått komma fram och ta plats. 

Mötet med eleverna och de spännande svar vi fick som gick emot mycket av det vi 
själva trott har varit en spännande del av detta arbete för oss. 

Så här i efterhand kan vi konstatera att detta verkligen är en process, en tuff och svår 
process för forskaramatörer. Vi är nöjda med våra metodval, mötet med eleverna och 
intervjuerna som gav oss båda mycket men att sen skriva ett vetenskapligt arbete med 
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konkret text med röd tråd som uppfyller både syfte och svarar på forskningsfrågorna har 
inte varit lätt, av våra ursprungstankar finns nog inte mycket kvar eller så gör det det 
men kanske kan vi se det först om ett par veckor när vi har fått lite distans till vårt 
arbete. Det har också varit en process att inse att när man tolkar och skriver om under de 
olika kapitlen måste man hela tiden tänka på att ha fokus på syftet och 
forskningsfrågorna och se till att det finns en röd tråd som hjälper läsaren vidare i 
läsningen, att skapa förståelse.  

Så här i efterhand kan vi också konstatera att detta arbete hade varit så mycket roligare 
att skriva om vi haft mer kunskaper innan om denna typ av arbete. Det var först på 
slutet efter mycket vånda som det verkligen började bli kul, först då vi förstod och 
kunde ta till oss hela forskarperspektivet och denna process med sin krångliga formalia 
och alla för oss nya begrepp. 

Nya frågor/vidare forskning  

Vi tycker att vi har fått svar på våra forskningsfrågor dock har ju vår undersökning och 
denna studie givit oss nya infallsvinklar och gett upphov till nya områden att studera, 
flera nya frågeställningar har således uppkommit. Vi har ju valt att tolka utifrån det 
sociokulturella perspektivet men kanske vore det spännande att genomföra samma 
studie och samma intervjuer men att sedan tolka svaren utifrån ett helt annat perspektiv. 
Vi funderar mycket kring vad vi då skulle se. 

Det vore också spännande och säkert lärorikt att intervjua lärare om hur de tror att 
eleverna ser på sitt eget lärande och om hur de tror eleverna ser på läraren och lärarens 
roll för sitt eget lärande. Inser och förstår lärarna hur hårt knutet elevernas tankar om 
inlärning är knutna till dem i egenskapen av att de är just lärare? 

Det skulle också vara intressant att genomföra en studie om de olika verktyg som anses 
mediera kunskap. Vilka verktyg används i dagens skola och på vilket sätt används de? 
Är det dessa verktyg som verkligen behövs dvs. befrämjar lärande eller behövs andra 
och nya verktyg? Kan de verktyg som nu används hindra lärande istället för att skapa 
möjligheter? Säkert en spännande studie. 

Efter våra intervjuer kan vi konstatera att eleverna oftast utöver läraren använder 
Internet för sin kunskapsinhämtning – det är här de forskar och skaffar information och 
fakta till sina grupparbeten som de sedan presenterar för klasskamraterna.  Vad får 
användande av Internet för konsekvenser för lärandet speciellt om eleverna inte får mer 
hjälp att vara källkritiska och mer vetskap om var informationen på Internet kommer 
ifrån? Kommer lärobokens roll att ytterligare minska? 

Det vore spännande att genomföra denna studie med äldre elever som kommit längre i 
sin skolgång och att då använda samma frågor. Skulle vi då när vi gjorde samma 
tolkning komma fram till att eleverna anser att det är läraren som lär dem bäst i 
klassrummet? Är det kanske så att yngre elever har större tilltro och förtroende för 
läraren och som Torstenson-Ed konstaterar att eleverna då de är små och börjar skolan, 
överlämnar intentioner och initiativ till sina lärare (Torstenson-Ed, 1997).  
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