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Sammanfattning  

Syftet med studien är att analysera hur F-6 lärare utifrån läroplanen uppfattar begreppet lärande 

och hur de tänker på samspelet med att stimulera. Frågeställningarna för studien är: 1. Hur ser F-6 

lärare på begreppet lärande? 2. Hur definierar F-6 lärare ordet stimulera? 3. Hur tänker F-6 lärare 

på samspelet mellan lärande och stimulera i sin undervisning och planering? De teoretiska 

utgångspunkterna för studien är de konstruktivistiska och sociokulturella perspektiven och 

metoden som har använts är en kvalitativ enkätstudie.  

 

Studien analyserades utifrån tre kategorier, vilka var: vilka årskurser lärarna undervisade i, hur länge 

de har arbetat och om de arbetar i en liten eller mellanstor kommun. Resultatet från studien visade 

att det finns många definitioner till lärande men att det inte finns en entydig definition av lärande. 

Många av lärarna tyckte alla definitioner stämde in bra men fler lärare tyckte att de definitionerna 

från det sociokulturella perspektivet stämde in bättre än de från det konstruktivistiska perspektivet. 

De synonymerna som F-6 lärarna tyckte stämde in bäst på ordet stimulera var inspirera, 

entusiasmera, sporra och stärka. Resultatet visade även att lärare har ett samspel mellan lärande och 

stimulera i både undervisningen och planeringen, men att de tänker mer på lärande i båda 

sammanhangen.  
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Inledning 

Som verksam lärare och lärarstudent är läroplanen central då en stor del av vårt uppdrag är att tolka 

den. Under vår utbildning har det uppstått många oklarheter för oss i hur läroplanen ska tolkas och 

dessa oklarheter handlar mestadels om lärande och stimulera. Lärande är ett begrepp som ofta 

förekommer inom utbildning och skolan och trots det har Skolverket inte definierat begreppet eller 

förklarat hur vi ska tolka det i olika kontexter. Ordet stimulera nämns också i läroplanen och det 

ordet är också otydligt vad det innebär och i vilken kontext det ska användas i. Skolan och 

läroplanen styrs av politiska beslut och under många decennier har utbildningstraditioner varierat, 

vilket gör att om lärare ska kunna tolka läroplanen på det sätt som politikerna vill är det viktigt att 

mångtydiga begrepp förtydligas.  

 

I vilken mån lärare ska lära och stimulera är också otydligt och ju mer vi arbetade med studien 

desto mer insåg vi att det fanns lite forskning om svårdefinierade begrepp för grundskolans tidigare 

år F-6 än inom förskola. Förutom att det finns lite forskning, har vi även under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar observerat att det är stor skillnad i vilket förhållande lärare lär 

och stimulerar sina elever och frågan är om lärare samspelar mellan lärande och stimulera och om 

lärare tänker mer på någon av dem? 
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Bakgrund 

Lärande, ett diffust begrepp   

Lärande har olika definitioner, det används i många sammanhang och i vissa fall framgår det tydligt 

vad det innebär, som till exempel när det gäller att lära sig gå, springa, läsa och skriva. Lärande är 

inget fysiskt objekt som kan tas på, utan det syns bara genom människors agerande och det är svårt 

att hitta en enhetlig definition. Det är däremot viktigt att definiera lärande eftersom undervisningen 

planeras utifrån olika didaktiska kunskaper om hur undervisningen ska utformas. I takt med att 

samhället har ändrats har även nya perspektiv på lärande vuxit fram och synen på lärande har 

således förändrats (Säljö, 2015, ss. 19- 20, 22-23, 26- 27).  

Lärande i läroplanen  

I de tre första kapitlen i läroplanen från 2011 (Lgr11, 2017), som handlar om grundskolan, nämns 

begreppet lärande 25 gånger i olika sammanhang men det finns ingen förklaring till vad lärande 

betyder. I en så pass styrd läroplan och när ett begrepp används i så många olika sammanhang 

menar Säljö (2015, ss. 19-20, 23) att undervisning och lärande måste definieras utifrån vilket 

teoretiskt perspektiv lärande ska utgå ifrån. Exempel på vart lärande nämns i läroplanen är i kapitlet 

Skola och hem: ”skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 

de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande” (ibid, s. 16). 

Ett annat exempel är under rubriken Skolans uppdrag i första kapitlet benämner de lärande enligt 

följande: ”Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa 

ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet” (ibid, s. 10).   

Kommentarmaterial till förskoleklassens del av läroplanen 

År 2016 kom ett kommentarmaterial till förskoleklassens del av läroplanen, Lgr11. Den ska vara 

en hjälp att tolka förskoleklassens uppdrag (Skolverket, 2016, s. 4).  Det finns ingen beskrivning till 

begreppet lärande trots att det nämns ett flertal gånger och att en del andra centrala begrepp 

förklaras, exempelvis undervisning och kunskap (ibid, s. 5). Ett exempel på när lärande nämns i 

kommentarmaterialet är: ”Undervisningen i förskoleklassen ska bidra till kontinuitet och 

progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning” 

(ibid, s. 7).  

Lärande i skollagen 

I Skollagen (2010:800) nämns begreppet lärande ett 20-tal gånger i olika sammanhang och som i 

läroplanen definieras inte heller här begreppet lärande. Till exempel står det i 1 kap. 4 § under 

rubriken Syftet med utbildningen inom skolväsendet: ”Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära” (Skollagen 2010:800). Ett annat exempel finns i 9 kap. 2 

§ under rubriken Utbildningens syfte ”Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande 
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och förbereda dem för fortsatt utbildning” (Skollagen 2010:800). Det finns däremot tio andra 

begrepp som definieras i 1 kap. 3 §, exempelvis begreppet undervisning: ”undervisning: sådana 

målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande 

genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (Skollagen 2010:800).   

Stimulera   

Ordet stimulera är ett ord som förekommer ofta i läroplanen och i kommentarmaterialet till 

förskoleklassen, trots det definieras inte vad som avses med ordet i varken läroplanen, 

kommentarmaterialet eller i skollagen. Ett exempel från läroplanen är: ”Skolan ska stimulera varje 

elev att bilda sig och växa med sina uppgifter” (Lgr11, 2017, s. 10).  I kommentarmaterialet till 

förskoleklassens del av Lgr11 står det: ”I förskoleklassen finns stora möjligheter att ta tillvara 

elevernas nyfikenhet på att kommunicera genom tal- och teckenspråk samt skrivet språk, och 

stimulera och fördjupa deras intresse för texter av olika slag” (Skolverket, 2016, s. 12). Det här 

citatet beskriver ett tillfälle där eleverna kan stimuleras men det står inte i vilken mån eleverna ska 

stimuleras.  

 

Stimulera är ett ord som har många synonymer och Svenska Akademins ordlista använder 

synonymerna ”pigga upp, egga, sporra” (svenska.se). På Synonymer.se används synonymerna ”sätta 

fart på, pigga upp, uppigga, egga, liva upp, uppliva, väcka, sporra, reta, inspirera, entusiasmera, 

vederkvicka, stärka, uppfriska”. Ordet stimulera har som nämnts ovan många synonymer, trots det 

förklarar inte Skolverket vad de anser med ordet.   
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Tidigare forskning  

Enligt Håkansson och Sundberg (2012, s. 225) har forskning inom undervisning ökat kraftigt under 

2000-talet men intresset för området är betydligt större än vad som syns på existerande 

forskningsvolymer. Inom vår studies område finns det få som har undersökt samma sak och det 

som nämns ovan kan vara en av anledningarna. Det här kapitlet kommer behandla tidigare 

forskning om synen på lärande, olika lärares synpunkter på begreppet samt studier om hur lärande 

och liknande begrepp till att stimulera uppfattas.   

Forskningsöversikt om lärande  

Under 2000-talet har det skett stora förändringar inom forskningen om undervisning och lärande 

(Håkansson & Sundberg, 2012, s. 222). Både internationell och nationell forskning inom utbildning 

pekar på ett antal grundläggande antaganden. Ett exempel är bland annat att kommunikation är 

bättre än förmedling och att forskningen förespråkar en resonerande undervisning framför en 

instruerande. Dessa antaganden ses som vägledande för att förstå lärande och undervisning (ibid, 

ss. 217-218). Ytterligare ett antagande är att språket inom utbildningssektorn har förändrads från 

ett språk om utbildning till ett språk om lärande. Lärande uppfattas som handledning och 

mentorskap medan utbildning uppfattas som att skapa en miljö för lärande. Denna skiftning kan 

kopplas ihop med utvecklingen av det konstruktivistiska perspektivet och det sociokulturella 

perspektivets sätt att se på lärande. Fokus ligger nu istället på att försöka förstå hur den som ska 

lära sig förstår lärande och kunskap. Att lära sig något handlar inte längre om att motta något passivt 

utan att undervisningen ska stötta lärandet, utan att ge färdiga kunskaper (Wahlström, 2009, s. 53). 

Olika syn på lärande  

Lärande är ett mångtydigt begrepp och olika lärare har olika uppfattningar av begreppet. I studien 

Läraryrkets viktigaste uppdrag intervjuar Celander (2013, ss. 4, 17, 20, 27) tre lärare om deras syn på 

vilket eller vilka uppdrag som lärare upplever att de förväntas utföra i sitt dagliga arbete i mötet 

med elever. Av de intervjuade lärarna arbetade en i förskolan med åldrarna ett till tre och de andra 

var grundskolelärare och arbetade i årskurserna 1-2, samt årskurs 6. I studien Mellan leverans och 

utbildning har Wahlström (2009, ss. 15, 130) forskat på hur olika uppfattningar om hur utbildning 

tar form samt det centrala temat för hur begreppet lärande uppfattas. Studien bestod av interjuver 

på tio skolor med totalt 23 lärare. Samtliga intervjuer som analyserats visade att lärande i huvudsak 

utformas på den egna skolan och i klassrummet.  

 

I Celander (2013, s. 24-25, 29) påvisade resultatet att alla lärare såg på lärande på olika sätt. En av 

de intervjuade lärarna ansåg att lärande består av flera saker, bland annat att lärande och utveckling 

hänger ihop. En annan lärare såg lärande som att en elev tillgodogör sig ett stoff, således något en 
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elev inte kunde innan men sedan lärt sig eller fått insikt i. Den tredje läraren förklarade lärande som 

att eleven själv kan se att den har lärt sig, att den är en del av processen och att den vill lära sig mer. 

Enligt Celander (2013, ss. 24-25, 29) var en av anledningarna till att de såg på lärande på olika sätt, 

då de olika verksamheterna anpassas utifrån elevernas åldrar. Wahlström (2009, ss. 132- 133) hade 

ett annat sätt att visa på olika sätt att se på lärande där författaren har utgått från fem olika 

utgångspunkter som baseras på hur de intervjuade lärarna uppfattade lärande på den egna skolan. 

De fem utgångspunkterna är, ett ämnesbetonat lärande, målbetonat lärande, socialisationsbetonat 

lärande, resultatbetonat lärande och ett utvecklingsbetonat lärande (ibid).  

 

I Wahlströms studie (2009, s. 151) förväntar sig lärare olika mycket av elevernas ansvarstagande av 

sitt eget lärande beroende på vilken utgångspunkt lärarna har. Till exempel så tar lärare med ett 

resultatbetonat lärande ett stort ansvar för elevernas lärande medan i ett ämnesbetonat lärande ses 

lärarens uppgift som att tillgodose eleverna med en god undervisning och eleverna får själva ta mer 

ansvar över sitt eget lärande. I studien Theory-based evaluation of the curriculum Lgr11 av Wahlström 

och Sundberg (2015, ss. 16–18) har de analyserat läroplanen från 2011 där syftet var att ge ny 

kunskap om läroplansreformen. Till skillnad från Wahlström (2009) ansåg lärarna i Wahlström och 

Sundbergs (2015, ss. 16–18) studie att på det sätt Lgr11 är utformad med dess syfte, centrala 

innehåll och kunskapskrav gör att eleverna ofta frågar lärarna om vad de behöver göra för att nå 

ett visst betyg. De intervjuade lärarna menar då att det blir ett strategiskt och instrumentellt sätt att 

se på lärande. Lärarna ansåg att deras handlingar styrs av läroplanen vilket innebär att deras roll blir 

att tolka den officiella politiken i läroplanen. Detta blir problematiskt då det begränsar lärares 

professionalitet i deras vardagliga yrkesutövning (ibid, 2015, ss. 71–72). 

Lustfyllt lärande och lust att lära    

Det finns en begränsad forskning kring ordet stimulera inom undervisningskontexter, däremot 

finns det två begrepp som liknar stimulera vilka är lustfyllt lärande och lust att lära. Studien Lust att 

lära av Egerot (2009, s. 9) visar inte på en synonym med stimulera men däremot visar det på att 

läraren måste visa en positivitet inför eleverna för att de ska känna intresse för ämnet. I studien av 

Eklund och Svensson (2012, s. 23) ser de intervjuade förskolelärarna samband mellanlustfyllt 

lärande och entusiasm.  

 

Studien Begreppet Lustfyllt lärande av Eklund och Svensson (2012, ss. 4, 17, 22) undersöker vad 

lustfyllt lärande kan betyda i förskolan genom att intervjua sex förskollärare. En av förskollärarna 

ansåg att pedagogerna behöver visa engagemang och glädje för att skapa lustfyllt lärande. Studien 

Lust att lära av Egerot (2009, ss. 13, 15) undersöker däremot vilka faktorer som gör att 

gymnasieelever känner lust att lära genom att intervjua gymnasieelever. Resultaten från den studien 

visar också att lärarens inställning är viktig och ser en koppling mellan om läraren är positiv inför 

ämnet och om eleverna kommer tycka ämnet blir intresseväckande. Det finns även ett samband 
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mellan resultat och intresse för ett ämne (ibid, s. 19).  När förskollärarna i Eklunds och Svenssons 

studie beskrev vikten av lärarens inställning såg de ett tätt samband mellan lustfyllt lärande och 

entusiasm, kreativitet och fantasifullhet (Eklund & Svensson, 2012, ss. 22-23).   

 

Flera av förskollärarna i Eklund och Svenssons studie (2012, ss. 21-22) ansåg att pedagogerna 

behöver ta tillvara på elevernas intresse för att uppnå ett lustfyllt lärande. Vid samtalet kring 

uppfattningen av begreppet lustfyllt lärande pratade pedagogerna om vikten av anknytning hos 

barnen. Barnen måste få vara med och påverka och det som ska läras ut behöver komma från 

barnen. Gymnasieeleverna i Egerot (2009, s. 21) tog upp liknande åsikter om att deras lust att lära 

påverkades av läraren och flera ansåg att det inte spelade någon roll vilken inställning eleverna själva 

hade utan det som är avgörande är lärarens energi. Samspelet mellan människor, dialog och positiva 

möten spelar stor roll för lärande. När gymnasieeleverna diskuterar sitt sätt att se på sitt eget lärande 

tar de upp att intresse spelar en betydande roll för att lärande ska bli framgångsrikt, däremot skiljer 

det sig hur de får intresset (ibid, ss. 27- 28).  

Summering av tidigare forskning     

Forskning inom undervisning har ökat under 2000-talet men trots det saknas det forskning inom 

området. Det som både nationell och internationell forskning dock pekar mot är bland annat att 

kommunikationen är viktigt för lärande. Det finns även intresse idag om att förstå hur den som 

ska lära sig förstår lärande och kunskap (Wahlström, 2009, s. 53).  

 

Vad gäller lärande har både Celander (2013) och Wahlström (2009) kommit fram till i sin forskning 

att lärare uppfattar lärande olika och Celander menar att det ser olika ut för att lärarna arbetar i 

olika verksamheter samt att elevernas ålder påverkar (Celander, 2013, s. 29). Wahlström menar att 

synen på lärande till största del utformas på den egna skolan och i klassrummet, vilket är 

anledningen till att det ser olika ut. Beroende på vilken inställning lärare har till lärande så förväntar 

de sig olika mycket av hur eleverna tar ansvar över sitt eget lärande. (Wahlström, 2009, s. 103). 

Wahlström och Sundberg menar däremot i sin studie att läroplanen Lgr11 blir ett instrumentellt 

och strategiskt sätt att se på lärande då eleverna strävar efter att uppnå ett visst betyg (Wahlström 

& Sundberg, 2015, ss. 71-72).  

 

Det finns begränsad tidigare forskning om ordet att stimulera men liknande begrepp är lustfyllt 

lärande och lust att lära. Resultaten av Egerots (2009, s. 19) studie visar att lärarens inställning är 

viktig för att elever ska tycka att ämnet är intresseväckande och Eklund och Svenssons (2012, ss. 

22-23) visar att det finns ett samband mellan lustfyllt lärande och entusiasm, kreativitet och 

fantasifullhet.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska perspektiven som studien baseras på, vilka är de 

konstruktivistiska och sociokulturella perspektiven.  

 

Konstruktivismen etablerades inom utbildning under åren 1970- och 1980 och när det 

sociokulturella perspektivet fick genomslag på 1990-talet konkurrerade det med det 

konstruktivistiska perspektivet inom forskning. Det konstruktivistiska perspektivet hade dock 

fortfarande en stark position i framförallt skoldebatten (Håkansson & Sundberg, 2012, ss. 215-

216). De konstruktivistiska och sociokulturella perspektiven valdes till studien då det är de 

perspektiven som har varit mest framträdande inom utbildning och skolan under de senaste 

decennierna.  

Konstruktivistiskt perspektiv  

En företrädare för det konstruktivistiska perspektivet var Jean Piaget och en väsentlig grundtanke 

är att den enskilda individen konstruerar sin egen världsbild utifrån egna erfarenheter. Människan 

strävar efter att nå jämnvikt med sin omgivning och det görs med kognitiv anpassning utifrån sina 

erfarenheter. För att anpassa sig används dels assimilation, vilket innebär att ta in information och 

utöka sin erfarenhet, dels ackommodation som betyder att individens sätt att tänka och agera 

förändras genom de erfarenheter som görs (Säljö, 2017, ss. 231-232).  

 

En bärande tanke inom Piagets teori är hans mognadsteori. Han menade att barnets utveckling 

delas upp i olika stadier och barnet måste befinna sig på rätt mognadsstadium för att kunna lära 

sig. Undervisningen behöver anpassas till barnets utvecklingsnivå för att den ska fungera och 

tanken var att stadierna skulle hjälpa pedagogen att lägga undervisningen på rätt nivå (Säljö, 2017, 

ss. 229, 234-235).  

 

Piaget lade stor vikt vid barnens egna aktiviteter och att de behöver utvecklas i sin egen takt och 

utifrån sina erfarenheter. Grunden utgörs i idén om det självstyrande barnet, som skapar sin egen 

utveckling. Självstyrda aktiviteter och grupparbeten där barn utvecklar kunskaper tillsammans 

föredras. Tanken är att vuxna ska vara passiva i undervisningen för att inte störa barnets naturliga 

utvecklingsgång. Om ett barn inte förstår så är barnet inte moget för det och ingen vuxen eller 

pedagog kan göra något åt det (Säljö, 2017, ss. 236-237).  

 

Utifrån Piagets sätt att se på lärande kan en definition av lärande utformas som att när människor 

hamnar i intellektuell obalans behöver vi ändra våra sätt att tänka för att förstå omvärlden och 

utvecklas. En annan definition kan formuleras som att undervisningen ska anpassas till elevens nivå 
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och eleverna behöver få arbeta i sin egen takt för att kunna utvecklas utifrån sina erfarenheter. 

(Säljö, 2017, ss. 234-236, 260). 

Sociokulturellt perspektiv  

Lev Vygotskij är en av de största företrädarna inom det sociokulturella perspektivet och hans 

alternativa sätt att se på förhållandet mellan tänkande och språk (Säljö, 2017, s. 257) fick stort 

intresse på 1980-talet (Säljö, 2015, s. 91). Med språk menade Vygotskij teckensystem, således hur 

vi formulerar oss, förstår världen runt oss och hur vi sedan kan öka vår uppfattning. Han ville inte 

se tänkande och språk som oberoende av varandra utan att det ligger nära utan att vara samma sak. 

För att bli tänkande varelser behöver människor använda sig av intellektuella och fysiska redskap, 

mediering i interaktion med andra (Säljö, 2017, ss. 253, 256–257). Vid interaktionen med andra tar 

människor till sig information som sedan blir en del av dess kunskaper. Att ta till sig kunskap kallas 

inom det sociokulturella perspektivet för appropriering (Säljö, 2015, s. 95). 

 

En central utgångspunkt i hur det sociokulturella perspektivet ser på lärande är att en människas 

biologiska utgångspunkter inte avgör hur ens mentala, fysiska och sociala förmågor kommer kunna 

utvecklas och använda fysiska och språkliga redskap. De olika redskapen hjälper människan med 

sådant hon inte skulle klara av. Exempelvis att spika med en hammare och att människor använder 

sig av teckensystem, skriver och sparar symboler utanför sin kropp med hjälp av teknik. 

Uppdelningen mellan de fysiska och språkliga redskapen är inte det väsentliga utan snarare hur de 

används i olika sammanhang (Säljö, 2015, ss. 91–93).  

 

Vygotskij ansåg även att människor ständigt är i utveckling och att när de har lärt sig exempelvis 

ett nytt ord är de redan på väg att lära sig mer, då det finns nya kunskaper inom räckhåll. Denna 

process kallas för den närmaste proximala utvecklingszonen. När någon befinner sig i den zonen 

är det viktigt att den får stöd för att kunna utvecklas och ta sig vidare (Säljö, 2017, s. 260). Att ge 

detta stöd kallas för scaffolding och med det är det viktigt att lärare lyssnar in eleverna för att se 

vart de är för att kunna leda dem vidare så att eleverna utvecklas och lär sig. Scaffolding är ett 

begrepp som utvecklades efter Vygotskijs död av forskarna Wood, Burner och Ross (Säljö, 2015, 

ss. 100-102).  

 

Utifrån Vygotskijs sätt att se på lärande kan en definition av lärande ses som att människor ständigt 

är i utveckling och det är inget som begränsar oss. Lärande och utveckling är en del av människans 

naturliga tillstånd (Säljö, 2017, s. 260). Ytterligare sätt att se på lärande är att kunskaper förs vidare 

från en generation till en annan genom att vi integrerar med människor. Det är även genom att 

samspela med andra som vi lära oss att använda intellektuella och fysiska redskap. Lärande kan då 

definieras som att kommunikationen mellan människor är avgörande inom lärandeprocesser. Det 

är således genom kommunikation lärande skapas och förs vidare (Säljö, 2000, ss. 21, 22).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få kunskap om hur F-6 lärare definierar begreppet lärande och hur det 

samspelar tillsammans med att stimulera eleverna. Syftet leder fram till följande frågeställningar:   

1. Hur ser F-6 lärare på begreppet lärande?  
2. Hur definierar F-6 lärare ordet stimulera?  
3. Hur mycket tänker F-6 lärare på lärande och stimulera och samspelar dem? 
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Metod 

I det här avsnittet kommer metodens deltagare, datainsamlingen, reflektion över metoden, etiska 

hänsynstagande och arbetsfördelning att presenteras.  

Deltagare  

Deltagarna i studien är behöriga och verksamma lärare inom skolans tidiga år F-6. Det var totalt 

28 deltagare i studien varav 13 F-3 lärare och 15 4-6 lärare. Av dessa 28 lärarna var det 11 som 

arbetat 15 år eller kortare och 17 som arbetat 16 år eller mer. Av de 28 lärare var det lika många, 

14 stycken, som arbetade i en liten eller mellanstor kommun. Alla deltagare arbetar på kommunala 

skolor i fyra olika kommuner i Sverige.  

Urval och bortfall  

Urvalet till studien baseras på svar från lärare i fyra kommuner i Sverige och två av kommunerna 

är mellanstora och de andra två är mindre kommuner. Urvalet av kommuner skedde genom ett så 

kallat bekvämlighetsurval som beskrivs av Bryman (2018, s. 243) att respondenterna finns 

tillgängliga för forskaren men att det inte går att generalisera resultat från denna typ av urval (ibid).  

 

I studiens början valde vi att undersöka två kommuner och även ett begränsat antal skolor inom 

dessa kommuner. För att få fram de begränsade skolorna använde vi oss av ett slumpmässigt urval, 

vilket innebar att vi skrev upp alla kommunala F-6 skolor i de berörda kommunerna på lappar och 

sedan drog vi så många lappar som vi ville ha skolor, vilket är tillvägagångssättet av ett slumpmässigt 

urval som beskrivs av Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017, s. 176). Vi 

valde att endast ta kontakt med kommunala skolor eftersom friskolor ofta har en speciell inriktning 

eller nisch och vi ville att skolorna skulle ha en så jämn utgångspunkt som möjligt. Vi fick dålig 

respons med endast åtta svarare vid första urvalet vilket ledde till att vi senare mejlade ut till alla 

kommunala F-6 skolor i de två kommunerna samt att vi valde att undersöka ytterligare två 

kommuner och mejlade till alla kommunala F-6 skolor i dem.  

 

I de fyra kommunerna var det 10 skolor som ville delta och vi skickade ut enkäten till rektorerna 

och därav vet vi inte exakt hur många lärare som blivit ombedda att svara på enkäten men vi 

uppskattar att det är ungefär 140 lärare. Av dessa 140 lärare fick vi svar från 28 lärare. Andelen som 

valde att delta i studien gentemot underlaget är lågt, vilket ger ett relativt stort bortfall. En anledning 

till bortfallet kan bero på lärares höga arbetsbelastning, en annan anledning till bortfallet kan vara 

att studien genomfördes under ett lov. De som valde att medverka i studien kan ha ett extra stort 

intresse för ämnet vilket kan leda till en snedfördelning i svaren, resultaten i studien skall där av 

inte ses som ett generaliserbart resultat utan som en insyn vad en viss lärargrupps åsikter.   
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Metod för datainsamling  

Vi gjorde en kvalitativ enkätstudie då vi undersökte människors sätt att resonera kring 

frågeställningar, vilket Trost (2010, s. 32) menar är typiskt för en kvalitativ studie. Vi studerade 

även kategorier istället för variabler vilket också är ett tecken på en kvalitativ studie enligt Trost 

och Hultåker (2016, s. 19). Vår enkätstudie är en webbenkät och anledningen till att vi valde 

webbenkät var för att lätt kunna sprida den och nå ut till många, samt för att underlätta för svararna 

eftersom de endast behöver fylla i den via internet. Ett problem som Trost och Hultåker (2016, s. 

141) nämner med webbenkäter är att det finns risk för låg svarsfrekvens eftersom vi som 

undersökningsansvariga har svårt att påverka svararen att genomföra enkäten. Vi valde därför att 

göra en kort enkät för att ändå kunna få så hög svarsrespons som möjligt.  

Enkätens utformning  

Enkäten (se bilaga 1) består av sju frågor varav tre sak-frågor och fyra åsiktsfrågor, frågorna valdes 

för att dels kunna analysera svaren utifrån kategorier och dels för att svara på studiens 

frågeställningar. Till åsiktsfrågorna finns det frivilliga kommentarer ifall svararen vill kommentera 

sitt svar. Enkäten avslutas med att svararna får möjlighet att lämna synpunkter på enkäten.  

 

Trost och Hultåker (2016, s. 66) beskriver att sak-frågor kan användas för att ta reda på faktiska 

förhållanden, vilket vi gör i enkätens tre första frågor (se bilaga 1). Det görs för att kunna dela in 

enkätsvaren i kategorier och analysera utifrån dem. De övriga fyra frågorna är åsiktsfrågor (se bilaga 

1 fråga, 4-7) där de svarande ska ta ställning till ett antal påståenden och ange i vilken utsträckning 

de instämmer (Trost & Hultåker, 2016, s. 70). Anledningen till att vi har med dessa frågor är för 

att vi ville veta lärarnas ställningstagande och åsikter. Alla åsiktsfrågor (se bilaga 1, fråga 4-7) har 

fasta svarsalternativ och ett problem med det som Trost och Hultåker (2016, s. 77) nämner, är att 

de fasta svarsalternativen inte alltid passar svararen. För att lösa det problemet valde vi att lägga till 

ett svarsalternativ som ”ingen åsikt” på fråga fyra (se bilaga 1): Hur bra tycker du förklaringarna 

nedan beskriver begreppet LÄRANDE? och på fråga fem (se bilaga 1): Vilka synonymer tycker du 

stämmer överens med ordet STIMULERA? valde vi att lägga till ”ingen av ovanstående”. Vi valde 

också att ha frivilliga kommentarer till åsiktsfrågorna (se bilaga 1 fråga 4-7) ifall svararen ville 

kommentera eller förtydliga något.  

 

Fråga fyra i enkäten (se bilaga 1) handlar om hur lärare definierar lärande utifrån olika definitioner. 

Dessa definitioner hämtades från studiens teoretiska perspektiv, de konstruktivistiska och 

sociokulturella perspektiven. Vi tog fram två definitioner från varje perspektiv då vi tyckte dessa 

definitioner speglar perspektiven väl men på två olika sätt. Svararen visste inte vilken definition 

som tillhörde vilket perspektiv och inte heller vilka perspektiv studien utgick ifrån. Vi det gjorde 

det här för att vi ville att de skulle utgå från vad de tycker och inte vad de visste om de olika 
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perspektiven sedan tidigare. Vi skrev de sociokulturella definitionerna på lärande under påstående 

1 och 3 (se bilaga 1) och konstruktivistiska under påstående 2 och 4 (se bilaga 1).  

 

Fråga fem (se bilaga 1) handlar om vilken eller vilka synonymer som svararen tycker passar in på 

ordet stimulera. De synonymer som används i enkäten är de som presenteras i bakgrundsavsnittet 

från synonymer.se och svenska.se, då det fanns många synonymer och som har olika innebörd fick 

svararna möjlighet att kryssa i alla synonymer som de tyckte passade in på ordet.  

Genomförande   

Enkäten skickades ut första gången onsdag vecka 14, vilket var veckan innan de flesta lärare och 

rektorer hade påsklov och på grund av det var vi medvetna om att det skulle bli svårt att få in svar. 

Vi skickade ut en påminnelse efter fyra dagar för att påminna dem och vi skickade en andra 

påminnelse 14 dagar efter första utskicket av enkäten för att se till att de inte glömt bort den. Vi 

hade vid den här tiden inte fått så många svar vi önskade och då skickade vi även ut undersökningen 

till de skolorna som vi lade till i efterhand när vi utökade antalet skolor.  

 

För att få ut enkäterna mejlade vi rektorerna på de utvalda skolorna med information om vår studie 

och med en länk till enkäten. Rektorn skickade i sin tur vidare mejlet med enkäten till sina lärare. 

The General Data Protection Regulation, GDPR hindrade oss från att hitta namn och e-

mejladresser till vissa lärare och därmed kontaktades rektorerna på skolorna som ombads 

vidarebefordra informationen om enkäten till lärare på skolan. Vi tänkte dessutom att det skulle 

vara större chans att lärare skulle svara på enkäten om den kom från deras rektor än direkt från oss 

studenter. 

Databearbetning och analysmetod   

Enkätsvaren registrerades via Google formulär där vi kunde se allas enskilda svar samt en 

sammanställning av alla svar.  Google formulär sammanställer endast varje fråga för sig och kan 

inte sammanställa i de kategorier vi analyserade ifrån, vilket gjorde att vi även sammanställde alla 

svar i ett Excel ark. Efter sammanställningen analyserade vi svaren utifrån kategorierna och 

studerade likheter och skillnader i resultatet samt analyserade vad resultatet kan bero på.  

 

I vår analys valde vi att kategorisera svaren utifrån tre kategorier, dessa kategorier bestämdes innan 

undersökningen genomfördes. Om lärarna undervisade i årskurserna F-3 eller 4-6, om de hade 

arbetat 0-15 år eller 16 år och mer och om de var verksamma i en liten eller mellanstor kommun. 

Det finns olika anledningar till att dessa kategorier valdes, kategorin om de olika årskurserna valdes 

då Celanders (2013, s. 20) studie undersökte hur lärare från olika årskurser definierade lärande och 

vi ville se om vi fick samma eller motvisade resultat. Håkansson och Sundberg (2012, ss. 215-216) 

visar att de konstruktivistiska och de sociokulturella perspektiven har varit framträdande under 
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olika perioder. Vi valde åldersindelningen 0-15 år och 16 år och mer eftersom vi anser att lärare 

som arbetat mer än 16 år inom skolan har arbetat länge och därmed kan ha en annan syn på lärande 

och stimulera än de som har arbetat en kortare tid. Den sista kategorin, om lärarna arbetar i en 

mellanstor eller liten kommun kunde vi inte hitta någon tidigare forskning om men Wahlström 

(2009, s. 130) kom fram till i sin studie att hur lärare ser lärande formas främst på sin egen skola. 

Vi tyckte att de skulle vara intressant att se om de var olika beroende på kommunens storlek.  

Reflektion över metoden  

Studiens metod har både styrkor och svagheter. Studien skrevs under en begränsad tid vilket är en 

nackdel då underlaget inte kan bli så stort som en studie med längre tid. En fördel med en 

webbaserad enkät vid tidsbegränsning är att svaren kommer in på en gång efter att den svarande 

har gjort klart den. Andra fördelar med en webbenkät är att den kan nå ut till många, och det är 

lätt att genomföra. Samtidigt som Trost och Hultåker (2016, s. 142) menar att en nackdel med 

webbenkät kan vara att det finns en risk för en låg svarsfrekvens.  

Validitet och reliabilitet  

Att ha en hög validitet och reliabilitet i en studie är viktigt för att kunna säkerhetsställa att 

mätningen gjorts på rätt sätt och mätt rätt saker (Esaiasson m.fl., 2017, s. 65). Frågorna i enkäten 

är framtagna för att kunna besvara studiens frågor och inget annat vilket också höjer validiteten 

och reliabiliteten.   

 

Vad gäller validiteten handlar det om att frågan ska mäta det den är avsedd att göra (Trost & 

Hultåker, 2016, s. 63). Hanteringen av mätinstrumenten hanteras noggrant för att få en hög 

resultatvaliditet, vilket handlar om att det inte ska finnas några systematiska eller osystematiska fel 

och att vi mäter det vi påstår oss mäta (Esaiasson m.fl., 2017, ss. 58, 64). Resultatet har 

sammanställts på två ställen och sedan kontrollerats systematiskt för att öka validiteten. Antal 

svarare i studien påverkar också validiteten (ibid, s. 65) och eftersom vi har få svarare så finns det 

en risk att vi inte mäter hela verkligheten.  

 

Reliabilitet avser att mätningen ska vara stabil och inga slumpfaktorer ska kunna påverka mätningen 

(Trost & Hultåker, 2016, s. 61) och dessutom behöver hanteringen av datainsamlingen skötas utan 

slump- och slarvfel för att reliabiliteten vara hög (Esaiasson m.fl., 2017, s. 64). De svarande ska ha 

samma förutsättningar och situationen ska vara densamma för alla, men eftersom människor inte 

är statiska är det svårt att uppnå det till fullo (Trost & Hultåker, 2016, s. 61). Vår studie har lärare 

som svarare och då läraryrket generellt är ett stressigt yrke är det svårt att säkerhetsställa att alla 

svarare hade samma förutsättningar vid genomförandet vilket skulle kunna bidra till en lägre 

reliabilitet. Till exempel på fråga 4 (se bilaga 1) behövde svararen läsa och fundera, vilket möjligtvis 

inte alla hade tid med.  
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Vad gäller språket är frågorna genomtänkta och enligt Trost och Hultåker (2016, s. 63) bör 

negationer och krångliga ord undvikas för att minska missförstånd och därmed höja reliabiliteten 

och validiteten. Ett exempel är fråga 1 (se bilaga 1) där vi valde att fråga i vilka årskurser, F-3 eller 

4-6 som den svarande undervisar i. Hade vi frågat om vilken utbildning den svarande har, hade vi 

bidragit med en svår fråga som är lätt att missförstå eftersom utbildningen för grundskolan har 

varierat mycket de senaste åren. Ytterligare ett sätt att säkerhetsställa att den svarande skulle kunna 

uttrycka sig fanns frivilliga kommentarer till frågorna 4-7 (se bilaga 1). Sammantaget kan våra 

hänsynstaganden bidra till att höja reliabiliteten och validiteten.  

Etiska hänsynstaganden  

För att forskning ska anses vara av god kvalitet spelar etiska överväganden och riktlinjer stor roll 

och för att ha god forskningsetik krävs det att forskningen ska överensstämma med grundläggande 

forskningsetiska principer. En stor del av forskningsetiken handlar om hur svarande ska behandlas 

(Vetenskapsrådet, 2017, ss. 2, 12, 16). Studien har tagit etiska hänsynstaganden genom att ha 

anonyma svar, vilket är ett tillvägagångssätt för hur en studie med enkäter kan tillgodose skyddet 

av medverkares identitet. Det som gör att studien är anonym är att kopplingen mellan svaren på 

enkäten och en individ inte kan göras. Det gäller både för oss som gör studien och någon obehörig 

genom att datainsamlingen görs utan att den svarandes identitet noteras (ibid, ss. 40-41. Vi är 

medvetna om nackdelarna med anonymiteten så som att det inte går att kontrollera våra svar med 

personen som uppgav dem. Vi har ändå valt att ha anonyma svar då vi följer vetenskapsrådets 

(2017, s. 41) linje om att i vissa fall så är enskilda svar inte är intressanta för studier.  

 

Svararna fick information om hur deras uppgifter skulle behandlas via ett missivbrev (se bilaga 2) 

som vi valde att lägga först i enkäten för att vi ville säkerhetsställa att alla svarare fick tillgång till 

information eftersom informationen om enkäten inte kom direkt från oss utan från rektorn. När 

vi skapade vårt missivbrev utgick vi från Trost och Hultåkers (2016, ss. 110-113) punkter om vad 

ett missivbrev kan innehålla. Det är bland annat att information om vem som skickar ut enkäten 

och kontaktuppgifter till oss, syftet med studien, vad resultatet kommer användas till, att studien 

är anonym och helt frivilligt att delta i.  

Arbetsfördelning     

I arbetet med studien hade vi en jämn arbetsfördelning när vi arbetade med uppsatsen. I varje 

avsnitt delade vi upp underkapitlen, tog fram fakta och skrev de delarna. När vi var klara med våra 

underkapitel läste vi igenom varandras delar och korrigerade texten. En fördel med det här 

arbetssättet är att det inte går att avgöra på skrivstilen vem som har skrivit vad, vilket innebär att vi 
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båda är lika mycket ansvariga för all text och innehåll samt att texten blir enhetlig och det bidrar till 

en koherent studie.  

 

Utanför själva uppsatsen hade vi en mer tydlig uppdelning då Fanny översiktligt ansvarade för att 

föra in enkätsvaren i Excel arket och höll mejlkontakt med vår handledare. Linnéa hade ett 

översiktligt ansvar över tidsplanen som vi förde under arbetets gång, där vi bestämde vad vi skulle 

göra under dagen och nästkommande dagar och hon hade också mestadels mejlkontakt med 

rektorer. 
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Figur 1: Hur bra lärarna tycker att de olika förklaringarna beskriver begreppet lärande 

utifrån fyra definitioner.  

Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras resultat och analys av studiens empiri.   

Lärares syn på olika definitioner av lärande   

Resultatet av hur F-6 lärarna tyckte att de fyra olika definitionerna passar in på begreppet lärande 

visar att 36 % av lärarna tyckte att alla definitioner stämmer in mycket bra eller bra, vilket även en 

svarare gav en förklaring till: ”Samtliga påståenden är viktiga i en lärandeprocess likväl för en 

mänsklig utveckling.”. Den definition som flest lärare, 57 % tyckte stämde in mycket bra var 

definition tre (se bilaga 1): ”Kommunikationen mellan människor är avgörande inom 

lärandeprocesser. Det är genom kommunikation lärande skapas och förs vidare.”. Definitionen 

som fick näst flest svar på alternativet mycket bra, 54 %, var definition ett (se bilaga 1): ”Människor 

är i ständig utveckling och det är inget som begränsar oss. Lärande och utveckling är en del av 

människans naturliga tillstånd.” och 46 % tyckte den passade in på alternativ bra. Den fjärde 

definitionen (se bilaga 1): ”Undervisningen ska anpassas till elevens nivå och eleverna behöver få 

arbeta i sin egen takt för att kunna utvecklas utifrån sina erfarenheter.” var den definition som fick 

tredje flest antal svar på mycket bra, 43 %. Den definition som lärarna tyckte passade in minst bra 

på frågan var definition två (se bilaga 1): ”När människor hamnar i intellektuell obalans behöver vi 

ändra våra sätt att tänka för att förstå omvärlden och utvecklas.”, som 25 % av lärarna tyckte stämde 

in mycket bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition ett och tre var de som flest tyckte stämde in bäst på begreppet lärande och en anledning 

till det kan vara att det är de definitioner som tillhör det sociokulturella perspektivet. Det är det 

teoretiska perspektivet som har varit mest framträdande under de senaste decennierna vilket kan 

göra att många tyckte de stämde in mycket bra. Definition två och fyra var de definitioner som 

lärarna tyckte stämde in mindre bra än de andra två definitionerna och en orsak till det kan vara att 
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det tillhör det konstruktivistiska perspektivet, då det perspektivet inte är likaframträdande idag. En 

förklaring till att lärarna ändå tyckte att definition fyra stämde in bättre än definition två kan vara 

för att definition fyra handlar om undervisningen och hur läraren kan arbeta med eleverna. 

Definition två handlar däremot om varje enskild individs utveckling, vilket kan kännas abstrakt. 

Två av lärarna kommenterade även varför de inte tyckte att definition två stämde in så bra. Den 

ena läraren skrev: ”Elever behöver utmanas och att egen takt inte alltid är bäst” och den andra 

kommenterade: ”En del elever behöver pushas framåt! Deras egen takt är alldeles för låg”.  

F-3- och 4-6 lärares syn på olika definitioner av lärande  

F-3 lärarna tyckte att definition ett (se bilaga 1): ”Människor är i ständig utveckling och det är inget 

som begränsar oss. Lärande och utveckling är en del av människans naturliga tillstånd.” stämde in 

bäst då 69 % tyckte den stämde in mycket bra och 30 % tyckte att den stämde in bra. Av 4-6 lärarna 

tyckte däremot 40 % att definition ett stämde in mycket bra och 60 % tyckte den stämde in bra. 

Av 4-6 lärarna tyckte 47 % att definition tre (se bilaga 1): ”Kommunikationen mellan människor är 

avgörande inom lärandeprocesser. Det är genom kommunikation lärande skapas och förs vidare.” 

stämde in på alternativ mycket bra och lika många som tyckte den stämde in bra. Det skiljer sig 

från vad F-3 lärarna tyckte då 69 % tyckte alternativ mycket bra och 23 % tyckte bra. Definition 

fyra (se bilaga 1): ”Undervisningen ska anpassas till elevens nivå och eleverna behöver få arbeta i 

sin egen takt för att kunna utvecklas utifrån sina erfarenheter.” skiljer sig även åt mellan lärarna i 

de olika årskurserna då 62 % av F-3 lärarna tyckte att den stämde in mycket bra och 23 % tyckte 

den stämde in bra. Det skiljde sig mot vad 4-6 lärarnas svar då 27 % tyckte att det stämde in mycket 

bra och 47 % tyckte alternativ bra.  Definition två (se bilaga 1): ”När människor hamnar i 

intellektuell obalans behöver vi ändra våra sätt att tänka för att förstå omvärlden och utvecklas” är 

det påstående som hade mest varierande svar hos F-3 lärarna, då 46 % tyckte att den stämmer in 

mycket bra och 15 % som tyckte bra. Det här skiljer sig återigen hos 4-6 lärarna då 6 % tyckte att 

den definitionen stämde in mycket bra och 53 % tyckte alternativ bra. Totala resultatet av F-3 och 

4-6 lärarnas syn på olika definitioner av lärande finns i bilaga 3.  

 

En anledning till att resultaten skiljer sig åt mellan F-3 lärarna och 4-6 lärarna kan vara för att lärarna 

ska lära ut olika saker i de olika åldrarna samt på olika kunskapsnivåer, vilket kan göra att de ser 

lärande på olika sätt.  

Lärare som har arbetat en kortare eller längre tids syn på olika definitioner av lärande  

Hur länge lärarna har arbetat visar att det är stor skillnad på svaren mellan de lärare som har arbetat 

en kortare tid, det vill säga 0-15 år och längre tid, det vill säga 16 år eller mer. På definition tre (se 

bilaga 1): ”Kommunikationen mellan människor är avgörande inom lärandeprocesser. Det är 

genom kommunikation lärande skapas och förs vidare.” tyckte 73 % av lärare som har arbetat 

under en kortare tid att den stämde in mycket bra, 18 % som tyckte att den stämde in bra. För de 
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lärare som har arbetat under en längre tid tyckte lika många, 47 % att den stämde in på alternativen 

mycket bra och bra. Vad gäller definition ett (se bilaga 1): ”Människor är i ständig utveckling och 

det är inget som begränsar oss. Lärande och utveckling är en del av människans naturliga tillstånd.” 

tyckte 53 % lärare som har arbetat under längre tid att den stämde in mycket bra och 47 % tyckte 

den stämde in bra.   

 

Resultatet av definition två (se bilaga 1): ”När människor hamnar i intellektuell obalans behöver vi 

ändra våra sätt att tänka för att förstå omvärlden och utvecklas.” visar att de lärare som har arbetat 

en längre tid var det 18 % som tyckte den passade in mycket bra och 47 % tyckte att den stämde 

in bra. Det här skiljer sig mycket från de lärare som arbetat en kortare tid då 36 % tyckte att den 

stämde in mycket bra, 18 % av lärarna tyckte att den stämde in bra. Definition fyra (se bilaga 1): 

”Undervisningen ska anpassas till elevens nivå och eleverna behöver få arbeta i sin egen takt för att 

kunna utvecklas utifrån sina erfarenheter.” skiljer sig också mellan de olika grupperna då de som 

har arbetat under en kortare tid tyckte 55 % att den stämmer in bra och 45 % mycket bra medan 

de som arbetat en längre tid tyckte 41 % att den stämde in mycket bra, 24 % som tyckte bra. Totala 

resultatet av hur lärarna som har arbetat en kortare respektive längre tids syn på olika definitioner 

av lärande finns i bilaga 4.  

 

En anledning till att de lärare som arbetat under kortare tid tyckte främst om påstående tre kan 

vara att det är det sociokulturella perspektivet som har varit det framträdande under deras 

utbildning och år som verksamma lärare.  

Lärare som arbetar i mindre eller mellanstora kommuners syn på olika definitioner av 

lärande 

Resultatet av de lärare som arbetar i mellanstora och mindre kommuner visar att de i de mindre 

kommunerna tyckte 50% av lärarna att definition tre (se bilaga 1): ”Kommunikationen mellan 

människor är avgörande inom lärandeprocesser. Det är genom kommunikation lärande skapas och 

förs vidare.” stämde in på alternativ mycket bra och 36 % bra. Av lärarna i de mellanstora 

kommunerna tyckte 64 % att den stämde in mycket bra och 36 % bra. Definition ett (se bilaga 1): 

”Människor är i ständig utveckling och det är inget som begränsar oss. Lärande och utveckling är 

en del av människans naturliga tillstånd.” tyckte 43% av lärarna från de mindre kommunerna att 

den stämde in på alternativ mycket bra och 57 % som tyckte bra. Lärarna i de mellanstora 

kommunerna tyckte däremot 64 % mycket bra och 36 % att den stämde in bra. På definition fyra 

(se bilaga 1): ”Undervisningen ska anpassas till elevens nivå och eleverna behöver få arbeta i sin 

egen takt för att kunna utvecklas utifrån sina erfarenheter.” tyckte lika många lärare i de mellanstora 

kommunerna 43 % att den stämde in på alternativen mycket bra och bra, medan lärarna i de mindre 

kommunerna tyckte 43 % att den stämde in mycket bra och 29 % av lärarna tyckte att den stämde 

in bra. Definition två (se bilaga 1): ”När människor hamnar i intellektuell obalans behöver vi ändra 
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våra sätt att tänka för att förstå omvärlden och utvecklas.” var den definition som hade flest olika 

svar från lärarna i de båda kommunerna. Lärarna som arbetar i de mindre kommunerna tyckte 21 

% mycket bra, 43 % av lärarna bra. Lärarna i de mellanstora kommunerna tyckte lika många, 29 % 

att den stämde in på alternativen mycket bra som bra. Det totala resultatet för lärarna i de mindre 

och mellan stora kommunerna syn på olika definitioner av lärande finns i bilaga 5.  

 

Anledningen till hur bra lärarna i de olika kommunerna tycker att de olika definitionerna stämmer 

in på lärande varierar, kan bero på att olika kommuner har skilda sätt att se på lärande. En förklaring 

till att lärarna i de mindre kommunerna tycker mer lika varandra kan vara för att de kan påverka 

varandra till att se mer likartat, medan lärarna i de mellanstora kommuner kan det vara svårare att 

påverka många, vilket kan göra att de tycker mer olika.  

Lärares syn på synonymer till att stimulera   

Vilka synonymer som lärarna i studien tycker stämmer överens med ordet stimulera redovisas i 

figur 2 nedan. Som figuren visar fick många ord ungefär lika många svar men de ord som fått flest 

svar är inspirera som fått 26 av 28 svar och entusiasmera som fått 23 av 28 svar. Andra ord som 

också fått många svar är sporra som fått 19 av 28 svar och stärka som fått 15 av 28 svar. De ord 

som fått minst svar är reta som fått 3 av 28 svar, pigga upp som fått 2 av 28 svar och vederkvicka 

samt alternativet ingen av ovanstående som inte har fått något svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 2:  Synonymer som lärarna tycker stämmer överens med ordet stimulera  

 

 

Resultaten från lärare som arbetar i olika årskurser visar att det liknar överlag det totala resultatet 

(se figur 2) och alla, 13 av 13 F-3 lärare valde inspirera som den synonym som de tyckte passade in 

på att stimulera. 4-6 lärarnas resultat hade mer jämnt antal svar mellan synonymerna och 

entusiasmera och inspirera fick lika många svar, 13 av 15 och ingen av 4-6 lärarna valde ordet pigga 

upp som synonym till att stimulera.  

 

Egga
Entusiamsera
Inspirera
Pigga upp
Reta
Sporra
Stärka
Sätta fart på
Uppfriska
Vederkvicka
Väcka
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Figur 3: Lärares syn på lärande i undervisningen och i planeringen  

De som har arbetat en kortare tid, 0-15 år eller en längre tid, 16 år eller mer visar resultaten att av 

de som har arbetat kortare hade 10 av 11 svarat inspirera och det var den synonym med flest svar. 

Sporra fick 8 av 11 svar och entusiasmera och stärka fick båda 7 av 11. Vad gäller de som har 

arbetat en längre tid stod entusiasmera ut med 16 av 17 svar och inspirera med 15 av 17 svar och 

resterande synonymer hade fått relativt jämnt antal svar och ingen som fått fler svar än 9.   

 

De som arbetar i en mellanstor eller liten kommun visar resultaten att av de som arbetar i mellanstor 

kommun hade alla, 14 av 14 valt både entusiasmera och inspirera som de synonymer som de tyckte 

stämde bäst överens med stimulera. Av de som arbetar i en mindre kommun hade alla valt inspirera 

som den synonym med flest svar och entusiasmera fick 11 av 14 svar.    

 

Av resultaten i figur 2 går det att utläsa att de ord som F-6 lärare tycker stämmer bäst in på ordet 

stimulera är inspirera och entusiasmera men de övriga synonymerna varierade aningen i antal svar 

bland de olika kategorierna. Något som var förvånande var att ordet reta hade fått 3 av 28 svar, då 

det kan uppfattas som ett negativt ord, vilket en svarare instämde i; ”Stimulera är något positivt för 

mig. Synonymer som kan ge en negativ klang kopplar jag inte ihop med stimulera”. 

Lärares syn på lärande och stimulera i undervisning och planering   

Resultatet från hur lärarna tänker på lärande i undervisningen och planeringen visar att 57 % av 

lärarna alltid tänker på lärande i undervisningen och 67 % av lärarna alltid tänker på lärande i 

planeringen.  
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Resultatet från hur lärarna tänker på att stimulera i undervisningen och planeringen visar att 

alternativet ofta fått flest svar, 50 % i undervisningen och 46 % i planeringen. I både undervisningen 

och planeringen har alternativet alltid fått 32 % svar och alternativet ibland har fått 18 % svar och 

alternativet inte alls, har fått 4 % i planeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figur 4: Lärares syn på att stimulera i undervisningen och planeringen  

 

 

Resultatet visar att F-6 lärare tänker mer på lärande än stimulera i både undervisningen och 

planeringen. I planeringen var det 96 % som tänkte alltid eller ofta på lärande i både undervisningen 

och planeringen och 79 % respektive 82 % som tänkte alltid eller ofta på att stimulera i 

undervisningen och planeringen. I undervisingen verkar det således vara aningen svårare att 

tillgodose ett lärande och att stimulera sina elever än i planeringen. Det kan beror på att 

undervisningen kräver mycket annat så det är svårt att alltid ha lärande och stimulera i åtanke. 

Resultaten visar att en stor majoritet av F-6 lärare tänker ofta eller alltid på lärande och stimulera i 

planeringen och undervisnignen, då lärarna tänker på lärande och att stimulera så pass ofta och i 

samma sammanhang, både i undervisningen och i planering kan resultaten tolkas som att lärarna 

har ett samspel mellan lärande och stimulera i undervisningen och i planeringen. Varför F-6 lärare 

ändå tänker mer på läranade än stimulera i de båda sammanhangen kan bero på att lärare inte hinner 

med båda delarna, vilket en svarare kommenterat; ”Det är lätt att ”missa” hur viktigt det är att 

stimulera. Det blir ofta den biten man missar när man inte hinner lägga ner tillräckligt med tid på 

förberedelser”.  

F-3- och 4-6 lärares syn på lärande och stimulera i undervisning och planering  

Lärarna som undervisar i de olika årskurserna visar resultaten att 69 % F-3 lärarna alltid tänker på 

lärande i undervisningen och 31 % tänker ofta på lärande i sin undervisning. Det var 77 % som 

svarade att de alltid tänker på lärande i planeringen och 15 % tänker ofta. Vad gäller 4-6 lärarna så 

skiljer sig resultatet en aning då 47 % tänkte ofta respektive alltid på lärande i undervisningen och 

7 % tänkte ibland på lärande i undervisningen. Det var 67 % av lärarna som alltid tänker på lärande 



 

 27 

i planeringen och 33 % tänkte ofta. Det totala resultatet över hur mycket lärare som arbetar i 

årskurserna F-3 och 4-6 tänker på lärande i undervisningen och planeringen finns i bilaga 6. 

 

Resultatet av hur de som arbetar i de olika årskurserna ser på att stimulera i undervisningen och i 

planeringen visar att 46 % av F-3 lärare tänker alltid på att stimulera i undervisningen, 38 % tänkte 

på det ofta och 15 % tänkte ibland på stimulera i undervisningen. I planeringen tänkte 54 % av F-

3 lärare ofta på stimulera, 31 % tänkte alltid på det och 8 % tänkte ibland på stimulera i planeringen. 

Vad gäller 4-6 lärarna tänkte 53 % ofta på att stimulera i undervisningen och 27 % respektive 20 

% tänkte ibland eller alltid på det. I planeringen tänkte 40 % ofta på att stimulera, 33 % tänkte alltid 

på det och 27 % tänkte ibland på stimulera i planeringen. Det totala resultatet över hur mycket 

lärare som arbetar i årskurserna F-3 och 4-6 tänker på stimulera i undervisningen och planeringen 

finns i bilaga 6. 

 

Av lärarna som undervisar i de olika årskurserna visar resultatet att det varierar mycket mellan 

lärande och stimulera i både undervisningen och planeringen för båda årskurserna. Av alla F-3 och 

4-6 lärare tänkte nästan alla, 93 % alltid eller ofta på lärande i både undervisningen och planeringen. 

Vad gäller stimulera så tänkte 85 % av 13 F-3 lärare alltid eller ofta på att stimulera i undervisningen 

och i planeringen. Av 4-6 lärarna tänkte 73 % alltid eller ofta på stimulera i undervisningen och i 

planeringen. Resultaten visar att de flesta lärare tänker på lärande och stimulera i båda 

sammanhangen vilket gör att de går att tolkas som att de har ett samspel mellan lärande och att 

stimulera eleverna i sin undervisning och planering. Det går också att tolka att F-3 lärarna har 

troligtvis ett större samspel mellan lärande och stimulera än vad 4-6 lärarna gör då F-3 lärarna hade 

en högre andel procent som tänkte alltid eller ofta på både lärande och stimulera i de två 

sammanhangen. Varför F-3 och 4-6 lärarna ändå tänker på lärande och stimulerande olika kan bero 

på att de undervisar i olika åldrar och det kan påverka hur mycket lärare hinner och kan prioritera 

lärande och stimulera i de olika sammanhangen.   

Lärare som har arbetat en kortare eller längre tids syn på lärande och stimulera i 

undervisning och planering   

Av de som har arbetat 0-15 år respektive 16 år eller mer visar resultaten att de som har arbetat en 

kortare tid tänkte 64 % alltid på lärande i sin planering och 36 % ofta. I undervisningen var det 45 

% lärare som alltid tänkte på lärande i undervisningen och 55 % som tänkte ofta. Vad gäller de som 

har arbetat en längre tid så visar resultatet att 65 % av lärarna alltid tänkte på lärande i 

undervisningen, 29 % som tänkte på det ofta och 6 % som ibland tänkte på lärande i 

undervisningen. I planeringen var 71 % av lärarna som alltid tänkte på lärande, 24 % ofta och 6 % 

lärare som ibland tänkte på lärande i planeringen. Totala resultatet för hur mycket de lärare som 

har arbetat en kortare eller längre tid tänker på lärande i undervisningen och planeringen finns i 

bilaga 7.  
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De som har arbetat en kortare respektive längre tid visar svaren att det skiljer sig mycket mellan de 

som har arbetat kortare och längre i hur de ser på att stimulera i sin undervisning och i sin planering. 

För de som har arbetat en kortare tid har 73 % svarat att de tänker ofta på att stimulera i 

undervisningen men bara 9 % som alltid tänker och 20 % tänker ibland på stimulera i 

undervisningen. I planeringen tänkte 55 % ofta på stimulera och 27 % tänkte på det ibland och 

bara 9 % tänkte alltid och 9 % tänkte inte alls på stimulera i planeringen. Vad gäller det som har 

arbetat en längre tid tänkte 47 % alltid på stimulera i undervisningen, 35 % tänkte på det ofta och 

18 % tänkte ibland på stimulera i undervisningen. I planeringen tänkte 47 % alltid på stimulera, 41 

% tänkte på det ofta och 12 % tänkte ibland på stimulera i planeringen. Det totala resultatet för 

hur mycket lärare som har arbetat en kortare respektive längre tid tänker på att stimulera i 

undervisningen och planeringen finns i bilaga 7. 

 

Resultatet visar att nästan alla lärare, 93 % som har arbetat en kortare och en längre tid tänkte alltid 

eller ofta på lärande i både undervisningen och planeringen. Vad gäller stimulera så tänkte 82 % av 

lärarna som har arbetat en kortare tid alltid eller ofta på att stimulera i undervisningen och 64 % 

tänkte alltid eller ofta på det i planeringen. Av de lärare som arbetat en längre tid tänkte 82 % av 

lärarna alltid eller ofta på stimulera i undervisningen och 88 % tänkte alltid eller ofta på stimulera i 

planeringen. Det går dock att se att lärare som har arbetat under en längre och en kortare tid 

samsplear mellan lärande och stimulera i undervisningen och planeringen eftersom resultaten visar 

att en stor majoritet av lärarna ändå tänker ofta eller alltid på lärande och stimulera i planeringen 

och undervisnignen. En anledning till varför lärare som har arbetat en kortare eller längre tid ändå 

tänker på det olika kan bero på att de som har arbetat en längre tid har mer arbetslivserfarenhet än 

de som har arbetat en kortare tid och vet möjligtvis på ett bättre sätt hur de ska lära och stimulera 

sina elever.  

Lärare som arbetar i mindre eller mellanstora kommuners syn på lärande och stimulera i 

undervisning och planering   

De som arbetar i en liten respektive mellanstor kommun visar att de som arbetar i en mindre 

kommun tänkte 57 % av lärarna alltid på lärande i undervisningen och 36 % respektive 7 % tänkte 

på det ofta eller ibland. I planeringen tänkte 64 % av lärarna alltid på lärande och 36 % tänkte ofta 

på lärande i planeringen. Av de lärare som arbetar i en mellanstor kommun tänkte 57% alltid på 

lärande i undervisningen och 43 % tänkte ofta på det. I planeringen tänkte 71 % av lärarna alltid 

på lärande och 21 % respektive 7 % tänkte ofta eller ibland på lärande i planeringen.  Det totala 

resultatet för hur mycket lärare som arbetar i en mindre eller mellanstor kommun tänker på lärande 

i undervisningen och planeringen finns i bilaga 8. 
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Resultatet över hur lärare som arbetar i mindre kommuner ser på att stimulera i undervisningen 

och planeringen visar att lika många, 36 % tänkte alltid och ofta på stimulera i både undervisningen 

och planeringen medan 29 % av lärarna tänkte ibland på stimulera i både undervisningen och 

planeringen. Av de lärare som arbetar i de mellanstora kommunerna varierar det desto mer, 57 % 

av lärarna tänkte ofta på stimulera i undervisningen och 36 % respektive 7 % tänkte alltid eller 

ibland på det. I planeringenen tänkte 57 % alltid på stimulera, 29 % tänkte alltid på det och 14 % 

tänkte ibland eller inte alls på stimulera i planeringen. Totala resultatet över hur mycket lärare som 

arbetar i mindre eller mellanstora kommuns tänker på att stimulera i undervisning och planering 

finns i bilaga 8. 

 

Sammantaget visar resultaten att lärare i mindre och mellanstora kommuner tänkte nästan alla 93 

% alltid eller ofta på lärande i undervisningen och planeringen. Vad gäller stimulera så tänkte 71 % 

av lärarna i mindre kommuner alltid eller ofta på stimulera i undervisningen och planeringen. Av 

lärarna i de mellanstora kommunerna tänkte 93 % alltid eller ofta på stimulera i undervisningen 

och 86 % av lärarna lärare tänkte alltid eller ofta på stimulera i planeringen. Det går däremot att se 

att lärare som arbetar i mindre och mellanstora kommuner samsplear mellan lärande och stimulera 

i undervisningen och planeringen eftersom resultaten visar att en stor majoritet av lärarna ändå 

tänker ofta eller alltid på lärande och stimulera i planeringen och undervisnignen. En anledning till 

att det ändå skiljer sig mellan lärande och stimulera mellan mindre och mellanstora kommuner kan 

bero på att det är otydligt i vilken mån läraren ska stimulera och att lärarna faktiskt inte vet, utan 

utgår från egen insikt och därav blir resultatet varierade.   

Summering av resultat och analys   

Studien visar att den definition som F-6 lärare tycker passar in bäst på lärande var definition tre:  

”Kommunikationen mellan människor är avgörande inom lärandeprocesser. Det är genom 

kommunikation lärande skapas och förs vidare.”, då det var den definition som fick flest svar, 57 

% på alternativ mycket bra. Det som dock ska noteras är att 36 % av lärarna tyckte alla fyra 

definitioner stämde in bra eller mycket bra. Inom de olika kategorierna var det varierande om vilken 

definition som lärarna tyckte passade in bäst och av F-3 lärarna svarade 69 % att definition ett 

”Människor är i ständig utveckling och det är inget som begränsar oss. Lärande och utveckling är 

en del av människans naturliga tillstånd.” stämde in mycket bra medan av 4-6 lärarna var det jämnt 

då 47 % svarade mycket bra på definition tre och 40 % svarade mycket bra på definition ett. Av de 

lärare som arbetat en kortare tid svarade 73 % att definition tre stämde in mycket bra medan av de 

som arbetat en längre tid svarade 53 % att definition ett stämde in mycket bra och 47 % svarade 

att definition tre stämde in mycket bra. Av lärarna i mindre och mellanstora kommunerna var det 

mer jämnt då 43 % respektive 50 % av lärarna i de mindre kommunerna tyckte att definition ett 

och definition tre stämde in mycket bra medan lärarna i de mellanstora kommunerna svarade 64 

% av lärarna att både definition ett och tre stämde in på mycket bra.  
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Svaren från vilken synonym som F-6 lärare tycker passar in på ordet stimulera, fick inspirera 93 % 

och entusiasmera som fick 82 % och var de ord vilka var de ord som fick flest svar. av alla. Två 

andra ord som också fick många svar var sporra med 67 % och stärka med 54 %. Inom de olika 

kategorierna fanns det en viss variation men det var dessa fyra synonymer som lärarna tyckte 

passade in bäst på ordet stimulera.  

 

Resultatet av hur F-6 lärare tänker på lärande och att stimulera i undervisning och planering visar 

att lärarna tänker på lärande mer än stimulera i både undervisningen och planeringen. Inom de 

olika kategorierna visar det sammantaget på samma sak men att de i vissa fall tänker på lärande och 

stimulera olika mycket. Resultat kring hur F-6 lärarna i den här studien tänker kring lärande och 

stimulera kan tolkas som att det även finns ett samspel mellan dessa, då lärarna tänker på lärande 

och stimulera alltid eller ofta i samma sammanhang det vill säga i sin undervisning och planering.  
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Diskussion 

I följande kapitel kommer en diskussion föras mellan studiens resultat och tidigare forskning. 

Studiens resultat är baserat på den empirin som genomfördes av oss och det motsvarar de lärare 

som svarade på vår enkät och det är därmed ett begränsat urval vilket innebär att det inte kommer 

kunna tolkas som ett heltäckande resultat utan ger snarare en inblick i vad en viss grupp av lärare 

tycker.  

Lärares syn på lärande  

Undersökningen visar att lärarna i studien är oense kring vad de uppfattar som lärande. Det finns 

inte någon definition som lärarna tydligt tycker stämmer in bättre på begreppet lärande framför de 

andra definitionerna, utan de flesta tyckte snarare att många av definitionerna passade bra (se figur 

1). Det går dock att se trender, till exempel att det sociokulturella perspektivets definitioner har fått 

fler svar på alternativet mycket bra än de konstruktivistiska perspektivets definitioner. Det 

sociokulturella perspektivet har haft stort genomslag de senaste tre decennierna och konkurrerat 

ut det konstruktivistiska, vilket Håkansson och Sundberg (2012, ss. 215-216) beskriver. Wahlström 

(2009, s. 53) har visat i sin studie att det går att se att utbildningssektorn har förändrats mot ett 

språk om lärande och Håkansson och Sundberg (2012, ss. 217-218) säger bland annat att 

kommunikation är bättre än förmedling vilket lärarna i vår studie även visar på, då den definition 

som fick flest svar på alternativet mycket var definition tre, ”Kommunikationen mellan människor 

är avgörande inom lärandeprocesser. Det är genom kommunikation lärande skapas och förs 

vidare”.  

 

Celanders (2013, s. 27) studies resultat visar att de tre intervjuade lärarna har olika sätt att se på 

lärande, vilket går i linje med resultatet i vår studie. Wahlström (2009, ss. 57, 132-133) beskriver att 

lärare har olika utgångspunkter för lärande och beroende på vilken utgångspunkt de har, förväntar 

de sig även olika av sina elever. Celander (2013, s. 29) har en möjlig förklaring till det här och det 

kan bero på att elevernas olika åldrar kan avgöra hur lärare ser på lärande. Vår studie visar på 

liknande resultat, då F-3 lärarna i vår studie hade en tydlig definition med flest svar på alternativ 

mycket bra, medan 4-6 lärarna saknade en definition som hade en majoritet av svar som uppfattades 

som mycket bra.  

Synonymer till att stimulera   

Studien visar att inspirera var den synonym som flest lärare tyckte stämde in på ordet att stimulera 

men att även entusiasmera, sporra och stärka var det många som tyckte passade in. Resultatet var 

liknande inom de olika kategorierna, vilka var F-3 och 4-6 lärare, lärare som arbetat mellan 0-15 år 

eller 16 år eller mer och om lärarna arbetade i en mindre eller mellanstor kommun. Vår studie och 
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Eklunds och Svenssons studie (2012) har inte undersökt samma ord, men det visar ändå tendenser 

på att lärarna i vår studie oavsett kategori och förskollärarna i Eklund och Svensson (2012) 

associerar synonymen entusiasmera med lustfyllt lärande och stimulera. Lärarna i vår studie ansåg 

även att stimulera elever är synonymt med att inspirera elever. Eklund och Svenssons (2012, ss. 4, 

17, 22-23) resultat av lustfyllt lärande visade att förskollärarna behövde visa engagemang och glädje 

för att kunna skapa lustfyllt lärande och de såg även ett samband mellan lustfyllt lärande och 

entusiasm, kreativitet och fantasifullhet.  

Samspel mellan lärande och stimulera    

Resultatet av studien visar att lärare samspelar mellan lärande och stimulera i sin undervisning och 

planering men de tänker olika mycket på lärande och stimulera i dessa sammanhang. De olika 

kategorierna skiljer sig mot det totala resultatet då de tänker på lärande och att stimulera olika. 

Wahlström och Sundberg (2015, ss. 71-72) kom i sin studie fram till att lärarna ansåg med Lgr11 

att deras handlingar styrs av läroplanen och att deras roll blir att tolka den vilket blir problematik 

då lärarnas professionalitet i deras vardagliga yrkesutövning begränsas. Det här går i linje med våran 

studie då samspelet mellan lärande och stimulera blir en tolkningsfråga, vilket gör att lärarna 

kommer tänka på dem olika.  

 

Vår studie motsätter sig till viss del mot en del av den tidigare forskningen då vår studies resultat 

kom fram till att lärare tänker på lärande mer än stimulera medan både Egerot (2009, s. 19) och 

Eklund och Svensson (2012, s. 22) studier visar på hur viktigt intresset och engagemanget från 

lärare är. Egerot (2009, ss. 21, 27) menar att elevernas eget intresse för ett ämne inte spelar någon 

roll utan det är lärarens inställning som har betydelse för intresset och för att elevernas lärande ska 

bli framgångsrikt behöver de vara intresserade. Eklund och Svenssons studie (2012, s. 22) visar 

även den, för att eleverna ska kunna känna ett lustfyllt lärande behöver lärarna visa engagemang 

och glädje. Kategorin F-3 går emot det totala resultatet då många alltid tänker på att stimulera i 

undervisningen. 
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Konklusion 

Vår studie utgår från hur F-6 lärare definierar begreppet lärande samt hur lärarna samspelar med 

att stimulera. Studien bekräftar att det finns flera definitioner av begreppet lärande och det finns 

ingen entydig definition som lärarna tyckte stämde in på begreppet. Det går att se i resultatet att 

lärare samspelar mellan lärande och att stimulera men att de tänker mer på lärande i både 

undervisning och planering. Av resultatet går det också att se att det sociokulturella perspektivet 

var det perspektiv som flest lärare ansåg förklarade lärande bäst och en anledning till det kan vara 

att under de senaste 30 åren är har varit det mest framträdande perspektivet.  

 

En viktig aspekt av vår studie som bör synliggöras är att F-6 lärare tycker olika om lärande och att 

lärare tänker olika mycket på lärande och stimulera vilket påverkar även samspelet mellan dem. 

Studien har gjorts på ett begränsat antal lärare och för att få en mer heltäckande bild över lärares 

åsikter bör empirin göras på ett större underlag. Vidare forskning inom området bör studera 

samspelet mellan lärande och stimulera och Skolverket behöver förtydliga vad de menar med 

begreppet lärande och ordet stimulera i läroplanerna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkäten 
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Bilaga 2. Missivbrev 
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Bilaga 3. Lärarna i åk F-3 och 4-6 syn på olika definitioner lärande  

 

Åk  F-3 4-6 

Totalt  13 15 

Definition 1   

Mycket bra 9 6 

Bra  4 9 

Lite  0 0 

Inte alls  0 0 

Ingen åsikt 0 0 

    

Definition 2   

Mycket bra 6 1 

Bra  2 8 

Lite  3 6 

Inte alls  1 0 

Ingen åsikt 1 0 

    

Definition 3   

Mycket bra 9 7 

Bra  3 7 

Lite  1 1 

Inte alls  0 0 

Ingen åsikt 0 0 

    

Definition 4   

Mycket bra 8 4 

Bra  3 7 

Lite  2 4 

Inte alls  0 0 

Ingen åsikt 0 0 
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Bilaga 4. Lärarna som arbetat en kortare och längre tid syn på olika 

definitioner av lärande   

 

År        0-15 år       16 år och mer 

Totalt                11  17 

Definition 1   

Mycket bra 6 9 

Bra  5 8 

Lite  0 0 

Inte alls  0 0 

Ingen åsikt 0 0 

    

Definition 2   

Mycket bra 4 3 

Bra  2 8 

Lite  5 4 

Inte alls  0 1 

Ingen åsikt 0 1 

    

Definition 3   

Mycket bra 8 8 

Bra  2 8 

Lite  1 1 

Inte alls  0 0 

Ingen åsikt 0 0 

    

Definition 4   

Mycket bra 5 7 

Bra  6 4 

Lite  0 6 

Inte alls  0 0 

Ingen åsikt 0 0 
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Bilaga 5. Lärare som arbetar i mindre och mellanstora kommuners syn på 

olika definitioner av lärande  

Kommun  Mellanstor Liten  

Totalt 14 14 

Definition 1    

Mycket bra 9 6 

Bra 5 8 

Lite  0 0 

Inte alls  0 0 

Ingen åsikt  0 0 

   

Definition 2   

Mycket bra  4 3 

Bra 4 6 

Lite  5 4 

Inte alls  0 1 

Ingen åsikt  1 0 

   

Definition 3   

Mycket bra  9 7 

Bra  5 5 

Lite  0 2 

Inte alls  0 0 

Ingen åsikt  0 0 

   

Definition 4   

Mycket bra  6 6 

Bra 6 4 

Lite  2 4 

Inte alls  0 0 

Ingen åsikt  0 0 
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Bilaga 6. Hur F-3- och 4-6 lärare tänker på lärande och stimulera i 

undervisningen och planeringen  

Årskurs    F-3  4-6 

Totalt                                          13         15 

Lärande i undervisningen  

Alltid  9 7 

Ofta  4 7 

Ibland  0 1 

Inte alls   0 0 

    

Lärande i planeringen    

Alltid  10 10 

Ofta  2 5 

Ibland  1 0 

Inte alls  0 0 

    

Stimulera i undervisningen   
Alltid  6 3 

Ofta  5 9 

Ibland  2 3 

Inte alls   0 0 

    

Stimulera i planeringen    

Alltid  4 5 

Ofta  7 6 

Ibland  1 4 

Inte alls   1 0 
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Bilaga 7. Hur lärare som har arbetat en kortare och längre tid tänker på 

lärande och stimulera i undervisningen och planeringen  

År  0-15 år 16 år och mer 

Totalt                                              11                                                     17 

Lärande i undervisningen  

Alltid  5 11 

Ofta  6 5 

Ibland  0 1 

Inte alls   0 0 

    

Lärande i planeringen    

Alltid  7 12 

Ofta  4 4 

Ibland  0 1 

Inte alls  0 0 

    

Stimulera i undervisningen   
Alltid  1 8 

Ofta  8 6 

Ibland  2 3 

Inte alls   0 0 

    

Stimulera i planeringen    

Alltid  1 8 

Ofta  6 7 

Ibland  3 2 

Inte alls   1 0 
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Bilaga 8. Hur lärare som arbetat i mindre och mellanstora kommuner tänker 

på lärande och stimulera i undervisningen och planeringen  

Kommun                      Mellanstor               Liten   

Totalt                                               14                                                                               14 

Lärande i undervisningen   

Alltid 8 8 

Ofta  6 5 

Ibland  0 1 

Inte alls  0 0 

   

Lärande i planeringen   
Alltid 10 9 

Ofta 3 5 

Ibland 1 0 

Inte alls  0 0 

   

Stimulera i undervisningen  
Alltid  5 4 

Ofta  8 6 

Ibland 1 4 

Inte alls    

   

Stimulera i planeringen   
Alltid  4 5 

Ofta 8 5 

Ibland 1 4 

Inte alls  1 0 

 


