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Förord 
 
Jag har upplevt att hela min lärarutbildning har varit genomsyrad av ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande. Även om jag personligen tilltalats av denna lärandesyn så har jag funderat på hur 
denna förståelse av lärande passar de gymnasieelever som jag kommer att möta i yrkeslivet. Är 
denna lärandesyn lämplig att bygga undervisningen i skolan kring? Passar den alla elever? Detta är 
några av de frågor som bidragit till att jag funnit det intressant att undersöka hur gymnasieelever 
upplever sitt eget lärande och hur elevernas lärandeförståelser överensstämmer men den 
sociokulturella lärandesynen.  

Är det viktigt att man som lärare har en förståelse för hur eleverna tänker kring och förstår sitt 
eget lärande? Jag vill mena att det är det då detta borde öka möjligheten att kunna anpassa 
undervisningen till elevernas enskilda behov. Jag vill även tro att det är positivt för elevernas 
lärande om de utvecklar en medvetenhet kring vad lärande i allmänhet innebär och mer specifikt 
vad det egna lärandet innebär, för att de på detta sätt ska bli mer uppmärksamma på varför och 
hur de lär och därigenom ha lättare att nå målen i skolan och i framtida livet. 

Jag hoppas att denna undersökning ska bidra till att ge en ökad förståelse kring lärande i 
allmänhet och elevers lärandeupplevelser i synnerhet. 

Tack till de elever och lärare som har ställt upp och deltagit i denna undersökning och ett stort 
tack till min handledare Roger Melin som varit en ovärderlig hjälp i skrivandet! 
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Abstrakt 
 
Syftet är att, utifrån en kvalitativ fenomenografisk enkätstudie, jämföra hur gymnasieelevers 
upplevelse av sitt eget lärande överensstämmer med det sociokulturella perspektivets lärandesyn. 

Resultatet i undersökningen visar på lärandets komplexitet genom att det tydligt framkommer 
att det inte bara finns ett sätt att lära på utan att lärande som företeelse är såväl komplext, varierat 
som mycket individuellt. Undersökningen visade å ena sidan att det sociokulturella 
lärandeperspektivet överensstämmer relativt väl med hur en majoritet av gymnasieungdomarna i 
studien uppfattar lärande, men å andra sidan framkom även en förståelse av att denna lärandesyn 
inte passar alla elever.  

Resultatet gäller för de elever som ingick i undersökningen och är därmed inte generaliserbart 
på gymnasieelever över lag. Resultatet kan däremot öppna upp för intressanta diskussioner kring 
elever och deras lärande samt den sociokulturella lärandesynen som sådan.  
 
Nyckelord: gymnasieelever, lärande, upplevelse, fenomenografi, sociokulturellt perspektiv 
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Inledning 
 
Lärande är en komplex företeelse som kan sägas utgöra en av de mest grundläggande faktorerna i 
människans liv. Vi människor lär livet ut och dagligen ställs vi inför lärandesituationer som ger 
oss nya erfarenheter och kunskaper. Utifrån detta kan lärande anses vara av stor betydelse för 
såväl människans utveckling som överlevnad i den aktuella samhällskultur som råder vid en viss 
tidpunkt. De olika lärandesituationer som en människa kan tänkas ställas inför kan uppstå bl.a. i 
hemmet, på fritiden, på arbetet eller i skolan (se Säljö, 2000; Illeris 2007). Lärandets komplexitet 
och innebörd kan förtydligas med följande citat: 
 
… lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Det finns i varje trivialt samtal, handling eller händelse en 
möjlighet att individer eller grupper tar med sig något som man kommer att använda i en framtida situation. (Säljö, 
2000, s. 13) 
 
Lärande är en term som undersökts i många olika avseenden och det finns många olika 
perspektiv på lärande. Ett av dessa lärandeperspektiv är det sociokulturella lärandeperspektivet 
som framhåller betydelsen av att lärande är beroende av att människor får möjlighet att 
samarbeta, interagera och kommunicera med varandra samt att det är viktigt att lärande är knutet 
till den kontext lärandet gäller. Dessutom förekommer en förståelse av att omvärlden medieras, 
förmedlas, genom kulturella redskap. Dessa redskap, eller hjälpmedel, kan vara såväl av 
intellektuell (exempelvis språk) som fysisk (exempelvis dator) karaktär. Dessa redskap har ett 
gemensamt, och det är att de utgör en viktig resurs för människan att kunna hantera situationer 
som annars inte skulle vara möjliga på grund av människans biologiska begränsningar.  

Lärande kan, som ovan beskrivits, ske på såväl ett informellt plan, exempelvis vardagslärande, 
som på ett formellt plan, exempelvis skolundervisning. I skolan möter eleverna lärande på det 
formella planet genom att lärande i sig är grunden för hela skolverksamheten.  

Utifrån en förståelse av att det sociokulturella perspektivet är en vanlig utgångspunkt för 
lärande inom såväl den nutida lärarutbildningen (se SOU 1999:63) som inom dagens 
gymnasieskola (se Lpf 94) samt att det är viktigt för lärare att förstå hur olika gymnasieelever 
upplever sitt eget lärande så uppkommer den intressanta frågan:  

 
– Hur överensstämmer gymnasieelevers upplevelse av sitt eget lärande med det sociokulturella perspektivets 

lärandesyn?  
 

I denna undersökning är syftet att, utifrån en kvalitativ fenomenografisk enkätundersökning, söka 
få en förståelse för hur gymnasieelever upplever sitt personliga lärande. Gymnasieelevernas 
lärandeupplevelser jämförs sedan med den sociokulturella lärandesynen, vilken presenteras mer 
ingående i den teoretiska bakgrunden. 
 
Uppsatsens disposition 
 
Efter denna inledande text följer en bakgrundsbeskrivning av de lärandesyner som framhålls 
inom den svenska lärarutbildningen och sedan mer specifikt inom Högskolan Dalarna. Slutligen 
ges en beskrivning av hur lärande framhålls inom dagens gymnasieskola. 

Efter bakgrunden presenteras syftet och de frågeställningar som ligger till grund för 
undersökningen följt av en beskrivning av undersökningens genomförande. Den metod som 
användes i undersökningen byggde på en fenomenografisk ansats utifrån vilken gymnasieelevers 
upplevelse av det egna lärandet undersöktes med hjälp av en enkätstudie. Metodkapitlet avslutas 
med en metodologisk diskussion följt av en presentation av tidigare forskning som utförts inom 
undersökningsområdet som rör elevers upplevelse av sitt eget lärande. 
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För att få en djupare förståelse för vad den sociokulturella lärandesynen innebär så presenteras 
denna lärandesyn mer ingående i den teoretiska bakgrunden varefter det följer en vidare 
diskussion kring de mest grundläggande aspekterna av lärande som framhålls inom det 
sociokulturella lärandeperspektivet. 

Resultaten från elevundersökningen presenteras i en beskrivande text där de olika 
elevupplevelserna indelats i kategorier. Dessa kategorier är formulerade utifrån empirin och den 
variation av lärandeupplevelser som förekom bland elevsvaren. Därmed är kategoriseringen helt 
opåverkad av författarens förförståelse. Resultaten analyseras sedan genom att elevernas 
upplevelse av det egna lärandet jämförs med den sociokulturella lärandesynen. Undersökningen 
knyts ihop i en diskussion kring huruvida gymnasieelevers uppfattning av det egna lärandet 
stämmer överens med den sociokulturella lärandesynen eller inte. 

Avslutningsvis återfinns en sammanfattande text av uppsatsens innehåll. 
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Bakgrund 
 
Både den nutida lärarutbildningen (se SOU 1999:63) och dagens gymnasieskola (se Lpf 94) 
speglar det sociokulturella lärandeperspektivet, vilket presenteras ingående i den teoretiska 
bakgrunden. I följande kapitel ges först en kort beskrivning av lärandesynen så som den i grova 
drag framhålls inom den svenska lärarutbildningen och sedan ges en närmare beskrivning av 
lärandesynen inom en specifik lärarhögskola, i detta fall Högskolan Dalarna. Slutligen fokuseras 
lärandesynen inom dagens gymnasieskola utifrån hur den framhålls i läroplanen för de frivilliga 
skolformerna, Lpf 94.  
 
Den svenska lärarutbildningen 
 
Enligt den statliga utredning (SOU 1999:63) som ligger till grund för dagens lärarutbildningar 
framgår att det  övergripande i utbildningen ska vara själva lärandet och dess tillämpning. Den 
strävan som finns inom lärarutbildningen är att de utbildade lärarna ska erhålla en 
grundkompetens som innefattar såväl en kognitiv, kulturell och kommunikativ kompetens som 
en social och didaktisk kompetens. Denna grundkompetens är viktig för både lärares 
professionalism och förmågan till ett eget ständigt lärande. Idag ligger en stor del av lärares 
professionalism just i att förstå och hantera olika kunskaper och lärandets villkor. Något som är 
utmärkande för dagens lärare är att de inte enbart ses som kunskapsförmedlare utan att läraryrket 
i allt större utsträckning handlar om att vara handledare, mentor, vägledare eller ledare för 
elevernas lärande. Detta kräver att lärare, utöver de egna grundläggande ämnesteoretiska 
kunskaperna, måste ha goda kunskaper om lärande som fenomen och om elevernas olika 
möjligheter till lärande. Inom dagens lärarutbildning poängteras även vikten av att lärare måste ha 
tillgång till begrepp från olika kunskapsområden för att vidare kunna använda dessa som 
intellektuella verktyg i olika pedagogiska sammanhang (SOU 1999:63).  

 
Lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna  
 
För att mer i detalj förstå hur lärande uppfattas inom en specifik lärarutbildning presenteras här 
lärandesynen så som den framhölls inom lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna i 
utbildningsplanen 2001. Det är denna utbildningsplan som legat till grund för de gymnasielärares 
utbildning som vid tidpunkten för denna undersöknings genomförande tar sin examen vid 
Högskolan Dalarna. Enligt denna utbildningsplan så framgår ett av de centrala 
kunskapsområdena inom lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna (2001) som att gymnasielärare 
ska erhålla:  

 
…kunskaper om individers lärande och utveckling och hur dessa processer kan påverkas av läraren. (Utbildningsplan, 

Högskolan Dalarna, 2001, s. 2) 
 

Detta citat tydliggör vikten av att lärare måste ha en god förståelse för elevers lärande för att 
eleverna ska få det stöd de behöver i deras personliga utveckling. Utifrån detta är det viktigt att 
lärare förstår hur elever upplever sitt eget lärande och detta är bland annat vad denna 
undersökning fokuserar.  

Enligt programmålet för lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna (2001) framhölls som 
viktiga faktorer att de nya lärarna skulle ha ett reflekterande förhållningssätt till både kunskap och 
sitt eget, men även andras, lärande. Den aspekt som lyftes fram som kärnan i utbildningen var 
den kommunikativa och interaktivt sociala aspekten av lärande med avseende på de pedagogiska 
samtalen. Med en medvetenhet om den snabba utvecklingstakten i det rådande informations- och 
kommunikationssamhället så fokuserades även att de utbildade lärarna skulle erhålla den 
kompetens som krävs för att kunna utöva läraryrket inom ett föränderligt samhälle. Då det gäller 
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arbetssätten så förespråkades arbets- och undervisningsformer med så hög grad av variation som 
möjligt men där fokus låg på att studenterna själva skulle erhålla förmågan att kunna söka och 
värdera information och kunskaper. Utbildningen syftade även till att studenterna skulle erhålla 
förmågan att kunna tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt att de skulle 
kunna gestalta och kommunicera samt argumentera för egna tankar och uppfattningar kring olika 
fenomen (Utbildningsplan, 2001, Lärarprogrammet, Högskolan Dalarna).  

Lärandesynen inom lärarutbildningen 2001 vid Högskolan Dalarna kan sammanfattas som att 
den bygger på elevaktiva arbetssätt och att lärarstudenterna ska få en förmåga att kunna reflektera 
över det egna lärande, men också över elevernas lärande. Lärande ska även förstås som beroende 
av interaktivitet och kommunikation där språkets blir av stor betydelse (Utbildningsplan, 2001, 
Lärarprogrammet, Högskolan Dalarna).  
 
Lärande inom gymnasieskolan 
 
Inom dagens gymnasieskola är lärande möten mellan elever och lärare en naturlig del av vardagen 
(Dysthe, 2003) och ett av gymnasielärarnas uppdrag är, som nämnts, att skapa dessa möten och 
se till att förutsättningarna för elevernas lärande blir så gynnsamma som möjligt (SOU 1999:63).  

Genom att titta på vad läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, betonar som viktigt 
lärande för eleverna i gymnasieskolan så framkommer att skolans huvuduppgifter bl.a. är att 
förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna tillägna sig och utveckla 
nya kunskaper. Det framhålls också att varje elev ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till att 
kunna orientera sig i dagens komplexa verklighet med det stora informationsflöde och den 
snabba förändringstakt som idag råder. Detta gör att det är viktigt att eleverna lär sig att finna, ta 
till sig och veta hur de ska använda ny kunskap i samhället. Detta är viktigt oavsett om man tittar 
på de förändringar som sker i arbetslivet eller om man fokuserar på utvecklingen av ny teknologi. 
Dagens internationalisering och de aktuella miljöfrågorna är andra faktorer som ställer krav på 
elevernas förmåga att kunna sålla bland information och förstå hur ny kunskap kan användas i 
såväl vardag som arbete (Lpf 94).  

Skolan har också en uppgift att bidra till att eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga till 
att kunna ta initiativ- och ansvar samt att eleverna ska lära sig att arbeta och lösa problem både på 
ett individuellt som ett kollektivt plan. Förutom detta ska skolan utveckla elevernas 
kommunikativa och sociala kompetens och eleverna ska också få en förståelse för att ett livslångt 
lärande är en nödvändighet i dagens samhälle (Lpf 94).  
 
Bilden av lärande som framkommer inom lärarutbildningen överensstämmer väl med förståelsen 
av lärande som förekommer inom gymnasieskolan. Detta i sig är tänkbart en konsekvens av att 
båda skolformerna påverkas av samhällets syn på lärande och utveckling. Att dagens 
lärarutbildning som gymnasieskola speglas av ett sociokulturellt perspektiv på lärande, framgår av 
den starka betoningen på att lärande är beroende av faktorer som bl.a. interaktion, språk och 
kommunikation, men även förmågan att kunna reflektera över det egna lärandet.  

Mot bakgrund av att lärande som företeelse kan anses vara livsnödvändigt så är det, likt 
angivits ovan, intressant att undersöka vad gymnasieelever upplever att lärande i allmänhet 
innebär samt hur dessa elever upplever sitt eget lärande. Hur väl stämmer då den upplevelse som 
gymnasieelever uttrycker rörande det egna lärandet med den bild av lärande som framhålls inom 
lärarutbildningen, eller som i detta fall mer specifikt vid Högskolan Dalarna, och inom 
gymnasieskolan? Är den sociokulturella lärandesynen en lärandesyn som passar dagens 
gymnasieungdomar? Låt oss i följande kapitel söka reda på svaren.  
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Syfte 
 
Syftet är att jämföra hur gymnasieelevers upplevelse av sitt eget lärande överensstämmer med det 
sociokulturella perspektivets lärandesyn. Undersökningen sker utifrån en kvalitativ 
fenomenografisk enkätstudie efter det att eleverna i studien deltagit i en serie lektioner grundade 
på ett sociokulturellt pedagogiskt arbetssätt. 
 

Frågeställningar 
 
- Vad uppfattar gymnasieelever att begreppet lärande innebär? 
- Hur erfar gymnasieelever sitt eget lärande?  
- Under vilka förutsättningar erfar gymnasieelever det mest gynnsamt att lära? 
- Hur upplever gymnasieelever att redskap/hjälpmedel påverkar deras lärande? 
- Hur upplever gymnasieeleverna sitt lärande under individuella respektive 

kollektiva arbetsformer? 
- Hur erfar gymnasieelever att deras lärande påverkas av språk och kommunikation 

ex. i form av diskussioner?  
- Hur upplever gymnasieelever kontextens betydelse för sitt lärande?  
- Vad innebär lärande i ett sociokulturellt perspektiv? 
- Hur överensstämmer gymnasieelevers upplevelse av sitt eget lärande med det 

sociokulturella perspektivets lärandesyn? 
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Metod  
 
För att finna svar på undersökningens syfte och frågeställningar utformades en fenomenografisk 
enkätstudie där de gymnasieelever som ingick i undersökningen gavs möjlighet att i egna ord 
beskriva sina upplevelser kring olika aspekter av sitt personliga lärande.  

Undersökningen byggde på en induktiv metod vilket innebär att forskningsobjektet, i detta fall 
eleverna och deras upplevelse av lärande, kunde studeras utan att undersökningen från början var 
förankrad i någon teori (Patel & Davidson, 2003).  

Metoden som sådan bygger på en fenomenografisk ansats, vilken i huvudsak är utformad för 
frågor som rör hur olika individer erfar olika fenomen. Med andra ord är det upplevelsen av ett 
visst fenomen som står i centrum i en fenomenografisk undersökning. Detta gör att den person 
som genomför en fenomenografisk studie medvetet måste ta ett steg tillbaka från sin egen 
förståelse av samma fenomen och enbart använda denna till att analysera andra människors sätt 
att tala om, hantera, och erfara fenomenet. De fenomen som fokuseras i fenomenografiska 
studier är oftast, som i detta fall, lärande i pedagogiska miljöer (Marton & Booth, 2000). Med 
tanke på att det i detta fall är av intresse att undersöka olika lärandeupplevelser bland 
gymnasieeleverna så är denna ansats särskilt lämpad att använda som metod. 

I en fenomenografisk studie kan det förekomma att ett och samma fenomen erfars olika av 
olika individer. Dessa olika erfaranden visar sig i att studiepersonerna uttrycker eller beskriver 
erfarandet av fenomenet på skilda sätt. Grunden till den fenomenografiska ansatsen kan 
sammanfattas som att det är variationen av upplevelser, kopplat till ett specifikt fenomen, som 
undersöks. Dock kan det förekomma att en specifik upplevelse erfars på samma sätt av samtliga 
individer och i detta fall är denna enda upplevelse en variation i sig (Marton & Booth, 2000). 

Utifrån empirin i denna undersökning framkom att eleverna presenterade många olika 
upplevelser och förståelser av de lärandeaspekter som fokuserades. Dessa olika upplevelser och 
förståelser delades in i olika kategorier vilka formades ur empirin utan författarens förförståelse 
av vilka kategorier som kunde tänkas uppstå (se rubrik kategorisering).  

Notera att det i denna uppsats talas om fenomenografi ur två perspektiv, dels som metod men 
även som representant för en viss lärandesyn (vilken presenteras i kapitel längre fram). Metoden 
och lärandesynen ska i denna undersökning förstås som två olika företeelser. I grunden har den 
fenomenografiska ansatsen för avsikt att mäta kvalitativa aspekter av olika företeelser, som i detta 
fall – lärande (se Marton & Booth, 2000).  

Datainsamlingen i en fenomenografisk studie kan, som i denna undersökning, exempelvis ske i 
enkätform med öppna frågeställningar (se Marton & Booth, 2000). Enkätfrågorna i denna studie 
fokuserar förutom lärande, även sådana faktorer som anses vara av stor betydelse för lärande, 
som exempelvis lärandekontext och lärandeform.  
 
Inför undersökningen 
 
De elever som ingick i undersökningen deltog alla i en undervisningsövning, inom kursen 
naturkunskap A, (se bilaga 1) utformad utifrån ett sociokulturellt arbetssätt. Utformning och 
genomförande av undervisningen stod författaren själv för och den byggde i grunden på en 
obligatorisk uppgift inom kursen Naturkunskap A på den skola där undersökningen 
genomfördes. Denna skola var platsen för författarens VFU (verksamhetsförlagda utbildning) 
under dennes lärarutbildning.  
 
Presentation av studiedeltagare samt urvalsprocessen 
 
Tre gymnasieklasser med totalt 80 elever ingick i undersökningen. Dessa tre klasser gav 
tillsammans undersökningen en stor bredd genom att studiedeltagarna representerade elever från 
såväl studieförberedande som yrkesförberedande programinriktningar. Då syftet med 
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undersökningen var att ta reda på mer generella lärandeupplevelser bland eleverna så var det inte 
av intresse att i denna undersökning studera hur upplevelserna kring lärande skiljde sig åt i ett 
genusperspektiv. 

Den första klassen (28 elever), från gymnasiets första år, läste på samhällsvetarprogrammet, 
vilket är ett studieförberedande program. Den andra klassen (27 elever), från gymnasiets andra år, 
bestod av en blandning av elever som läste på de yrkesförberedande programmen fordon- 
respektive hantverksprogrammet. Den tredje och sista klassen (25 elever) var en klass med elever 
från gymnasiets andra år som läste på de yrkesförberedande programmen barn och fritid- 
respektive handelsprogrammet.  

Urvalet av de klasser som skulle ingå i studien var inte slumpmässigt utan urvalet skedde 
utifrån en behovstilldelning på den gymnasieskola som undersökningen genomfördes på. 
Behovstilldelningen baserades på att de tre klasserna, som valdes ut av skolan att delta i studien, 
inte hade genomfört den undervisningsövning som författaren tänkt att eleverna i studien skulle 
ha deltagit i. Gymnasieskolan hade tidigare bestämt att den nämnda undervisningsövningen skulle 
vara obligatorisk för de elever som läste kursen Naturkunskap A. 

Vid undersökningstillfället vikarierade författaren som naturkunskaplärare på den aktuella 
skolan och undervisade de klasser som skolan valt ut att delta i studien. Detta ledde till en 
möjlighet att kunna utforma undervisningen i naturkunskap A på, vad som ansågs, ett lämpligt 
sätt. I detta fall utvecklade författaren den obligatoriska undervisningsövningen så att den 
överensstämde med ett sociokulturellt pedagogiskt arbetssätt. Syftet med att 
undervisningsövningen influerades av den sociokulturella lärandesynen var att eleverna skulle ges 
en möjlighet att kunna relatera frågorna i enkätundersökningen, som handlade om lärande, till 
något konkret. Här kan det antas att vissa elever inte alls behövde detta utan att de i alla fall 
kunde relatera sitt lärande till olika lärandesituationer i livet medan andra elever kunde tänkas 
behöva ett stöd i sitt tänkande kring hur de upplever att de lär. Tanken var att de elever som 
behövde stöd för sitt tänkande kring det egna lärandet skulle få det genom att ha givits möjlighet 
att, i anslutning till enkätstudien, fått provat på olika arbetssätt. 

Eleverna genomförde dock själva undervisningsövningen ovetandes om enkätstudiens syfte 
och utan förståelse för den sociokulturella lärandeteorins inflytande på arbetssätten i 
undervisningsövningen. Över lag var dock denna typ av arbetssätt relativt vanligt förekommande 
på den gymnasieskola som undersökningen genomfördes på och därmed var arbetssätten som 
sådana inget nytt för eleverna. 
 
En undervisningsövning baserad på ett sociokulturellt perspektiv 
 
Undervisningsövningen som eleverna i studien deltog i utformades utifrån antagandet om att ett 
sociokulturellt arbetssätt gynnar elevers lärande. De grundläggande begrepp, som ingår i ett 
sociokulturellt lärande, förklaras i den teoretiska bakgrunden nedan, men kan sammanfattas enligt 
följande:  

o Lärande sker i specifika kontexter och är i huvudsak en social aktivitet mellan människor 
med olika erfarenheter och kunskaper 

 
o Människor använder redskap, dvs. hjälpmedel av olika slag, för sitt lärande där språket 

och kommunikationen är en viktig del  
 

o Lärandet är beroende av både individuella och kollektiva arbetssätt, men tyngdpunkten 
ligger på det kollektiva lärandet. Kognition ses som en integrerad del av såväl den 
individuella som den kollektiva lärandeprocessen (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003)  

 
Syftet med denna undervisningsövning kan ses ur två perspektiv. Dels hade övningen ett visst 
syfte inom ramen för skolverksamheten där eleverna förväntades erhålla nya och fördjupande 
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kunskaper och erfarenheter inom ämnet utifrån de mål och riktlinjer som gavs i styrdokument, 
dels fyllde övningen ett syfte med avseende på den enkätundersökning som undersökningen i 
denna uppsats bygger på. Det är det senare syftet som är väsentligt i detta arbete och det som 
kommer att fokuseras här.  

Syftet med denna undervisningsövning var således att eleverna skulle få arbeta på ett sätt som 
byggde på ett sociokulturellt arbetssätt för att, som angivits ovan, ge eleverna möjlighet att kunna 
relatera enkätfrågorna till en aktuell lärandesituation innan de deltog i enkätstudien, vilken hade 
för avsikt att undersöka elevernas upplevelser av sitt personliga lärande.  

Eleverna informerades innan undervisningsövningens genomförande om syftet utifrån 
skolverksamhetens perspektiv, men de informerades inte om den kommande 
enkätundersökningen. Detta för att inte påverka enkätundersökningens resultat. Däremot 
informerades eleverna om enkätundersökningens syfte i samband med att enkätundersökningen 
genomfördes. Eleverna informerades då även om att det var helt frivilligt att delta i 
enkätundersökningen.  

Undervisningsövningen var utformad i tre delar vilka alla knöt an till varandra. I den första 
deluppgiften skulle eleverna fördjupa sig i en valfri miljöfråga eller ett miljöproblem genom att söka 
reda på information om ämnet för att sedan sammanfatta detta i en text. Detta ställde krav på den 
individuella förmågan att klara av att använda de olika kulturella redskap som fanns tillgängliga 
för kunskapsinhämtning samt förmågan att kunna sålla bland informationen och värdera de olika 
källornas validitet. Därefter skulle eleverna inta ett reflekterande förhållningssätt till det valda 
fördjupningsområdet och analysera området utifrån personliga ställningstaganden, detta med 
syftet att få in ett individuellt kognitivt lärandeperspektiv i övningen.  

I övningens andra del kopplades det valda området till en samhällskontext genom att en aktuell 
tidningsartikel som berörde ämnet i fråga analyserades. Eleverna jämförde artikelförfattarens 
ställningstagande till och förståelse för ämnet med de egna åsikterna och antagandena. Därefter 
genomfördes en reflektion kring bl.a. konsekvenser och lösningar av problemen för att även här 
få med den kognitiva aspekten.  

I den tredje delen fick eleverna framföra en kort muntlig presentation av det valda området samt 
sina tankar kring detsamma och den tillhörande artikeln vilket skedde i form av en 
gruppdiskussion. Tanken var att eleverna genom en aktiv social mediering fick möjlighet att lära 
av varandra. På detta sätt blev den interaktiva och kommunikativa aspekten av lärande en viktig 
del i övningen där den kollektiva dimensionen av kognition även ingick. Gruppdiskussionerna 
sammanfattades sedan i helklass där frågor och intressanta aspekter från gruppdiskussionerna 
lyftes fram, detta för att ytterligare vidga den kommunikativa och interaktiva delen i övningen. 

Övningen som helhet kunde ses som en undersökande uppgift som ställde krav på elevernas 
eget ansvartagande och förmåga att till stor del finna egna vägar till kunskap inom ämnet. 
Lärarens (författarens) uppgift var att stödja och vägleda eleverna genom övningen och den 
kommunikativa och interaktiva aspekten mellan lärare och elev blev här av betydelse för 
elevernas lärande. Läraren blev på detta sätt både ett stöd (handledare) och en medierande resurs. 
 
Genomförande av undersökningen 
 
Pilotstudie 
 
Att genomföra en pilotstudie innan den ordinarie undersökningen är enligt Patel och Davidson 
(2003) lämpligt då möjlighet ges att pröva den metod som är tänkt att användas i den aktuella 
undersökningen. Dessutom ges chansen att studera huruvida upplägget av frågorna i enkäten 
fungerar i realiteten. Mot bakgrund av detta utformades två provenkäter där den ena enkäten 
(bilaga 2) hade mer generella frågor rörande lärande och den andra enkäten (bilaga 3) hade mer 
specifikt formulerade frågor i relation till det sociokulturella perspektivet. Pilotstudien i denna 
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undersökning hade för avsikt att undersöka hur metoden som sådan fungerade samt vilken typ av 
frågeformuleringar som skulle vara mest lättförståeliga för eleverna.  

Enligt Patel och Davidson (2003) bör en pilotstudie genomföras på en grupp individer som i 
största möjliga mån motsvarar den grupp individer som är tänkt att ingå i den ordinarie 
undersökningen. I detta fall genomfördes pilotstudien på fyra elever, två tjejer och två killar, som 
gick gymnasiets andra år på naturvetenskaplig linje. Författaren hade, en kort tid innan 
pilotstudien genomfördes, själv undervisat dessa elever i samband med en VFU-period där en 
undervisningsövning som byggde på ett sociokulturellt pedagogiskt arbetssätt genomförts. Detta 
innebar att de elever som ingick i pilotstudien hade mycket liknande förutsättningar inför 
ifyllandet av provenkäterna som de elever som ingick i den ordinarie enkätundersökningen. 

Urvalet av elever inför pilotstudien gick till så att författaren tillfrågade de första elever, från 
naturvetarklassen, som denne stötte på vid det tillfälle då pilotstudien önskades genomföras. Det 
var de fyra ovan nämnda eleverna som först påträffades och de tillfrågades då om de kunde tänka 
sig att delta i pilotstudien. Samtliga elever accepterade ett deltagande och de fick förklarat för sig 
vad pilotstudien gick ut på samt klargjort att undersökningen skulle ske individuellt. De gavs efter 
förfrågan tillåtelse att besvara enkäterna hemma. Samtliga fyra elever återlämnade de ifyllda 
enkäterna följande dag.  

Samtliga elever i pilotstudien hade svarat på alla frågor även om elevernas svar varierade vad 
gällde utförlighet. Att eleverna uttryckte sig olika utförligt kan vara en konsekvens av att eleverna 
helt enkelt har olika lätt för att uttrycka sig i skrift, att enkäten uppfattades svårbegriplig och 
därmed gav mindre utförliga svar eller att enkätens frågeformuleringar var begränsande på så vis 
att eleverna hämmandes i sitt tänkande på grund av för styrda frågor. En elev skrev ett uttalande 
på den generellt formulerade enkäten att det var bra frågor. Två elever poängterande vid 
inlämnandet av enkäten att det var svåra frågor och den fjärde eleven uttalade sig inte alls om 
frågornas svårighetsgrad. Inget mönster kunde utskiljas gällande om den ena enkätvarianten gav 
större variation i svar än den andre och därmed beslutades att den enkät som hade mer generella 
frågeställningar var den som skulle användas i den ordinarie undersökningen. Detta utifrån ett 
antagande om att dessa frågeformuleringar trots allt torde vara minst begränsande och ge störst 
tolkningsutrymme då eleverna kunde relatera frågorna till hela sin skolgång utan att deras tankar 
direkt knöts till undervisningsövningen.  

 
Enkätundersökningens genomförande 
 
Inför enkätundersökningen så tillfrågades två lärare om de kunde tänka sig att närvara under den 
tid eleverna svarade på enkätfrågorna. Syftet med att ha en annan lärare närvarande var, som 
nämnts tidigare, därför att författaren vid undersökningstillfället var elevernas ordinarie lärare 
vilket gjorde att eleverna stod i ett visst beroendeförhållande till denne. Det kunde därmed tänkas 
att deltagandet kändes påtvingat för eleverna om ordinarie läraren närvarade vid 
enkätundersökningstillfället. 

Enkätundersökningen skedde i fyra omgångar under en och samma vecka, och den gick till på 
samma sätt varje gång. De fyra omgångarna av enkätundersökningarna utgjordes av att 
samhällsklassen svarade vid ett tillfälle med en biologi/naturkunskaplärare närvarade, barn och 
fritid/handelsklassen svarade vid ett tillfälle med en kemi/naturkunskaplärare närvarande och 
fordon/hantverkklassen svarade på sina enkäter under två halvklasslektioner med tidigare 
nämnda biologi/naturkunskaplärare närvarande.  

Vid enkätundersökningens genomförande så informerade författaren först klasserna om 
undersökningens syfte och det klargjordes att deltagandet var frivilligt. Den lärare som närvarade 
delade, efter att författaren lämnat klassrummet, ut enkäterna och tydliggjorde åter att 
undersökningen var frivillig, individuell och att eleverna under i fyllandet av enkäten inte fick 
prata med varandra. Ordinarie lärare återkom till klassrummet då eleverna svarat klart. 
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Kategorisering 
 
Resultatet från enkätundersökningen visade att eleverna hade olika förståelser och upplevelser av 
sitt eget lärande och de andra lärandeaspekterna som frågeställningarna byggde på. 
Sammanställningen av alla de upplevelser som eleverna presenterade krig ett specifikt 
lärandefenomen gick till så att författaren, förde in dessa olika upplevelser i ett word-dokument i 
datorn. De olika upplevelserna sorterades därefter in i kategorier där alla upplevelser som 
författaren tolkade betyda samma sak hamnade i samma kategori. Dessa kategorier blev sedan 
representanter för de olika upplevelser och förståelser som eleverna uttryckte kring de 
frågeställningar som denna uppsats bygger på, vilka även fanns formulerade i enkäten (se vidare 
resultat samt bilaga 2). För att förtydliga innebörden i de olika kategorierna presenteras i resultat 
kapitlet även elevcitat, tagna direkt från enkäterna, rörande de olika lärandeaspekterna (se vidare 
resultat kapitlet). 
  
Metodologisk diskussion 
 
Det totala elevunderlaget för undersökningen uppgick till 80 elever. Dock svarade bara 53 elever 
på enkäterna. Det externa bortfallet, vilket avser de icke närvarande eleverna vid undersökningens 
genomförande, motsvarade 27 elever. Orsakerna till det relativt stora externa bortfallet kan länkas 
till faktorer som bl.a. skolk, ledighet, sjukdom, alltför sen ankomst till lektionen och arbete i 
skolans cafeteria (handelselever). I samhällsklassen svarade 23 av 28 elever, i 
fordon/hantverkklassen svarade 16 av 27 elever och i barn- och fritid/handelsklassen svarade 14 
av 25 elever. Då det externa bortfallet var relativt jämt fördelat över klasserna anses 
undersökningen ändå vara representativ genom att fördelning mellan elever som deltog i studien 
från studieförberedande respektive yrkesförberedande program fortfarande var jämn. 

Denna undersökning är, som tidigare nämnts, av en kvalitativ karaktär och det är elevernas 
upplevelser och uppfattningar av lärande som är det centrala.  

I en kvalitativ studie, som denna, går validiteten och reliabiliteten hand i hand och det är sällan 
kvalitativa forskare använder begreppet reliabilitet. Kvaliteten, eller validiteten, i en kvalitativ 
undersökning omfattar hela forskningsprocessen och då varje enskild kvalitativ forskningsprocess 
är unik så finns inga exakta regler för hur god validitet kan säkerställas (Patel och Davidson, 
2003).  

I denna kvalitativa enkätundersökning genomfördes metoden, det vill säga de olika 
enkätundersökningsomgångarna, på samma sätt där alla elever hade samma förutsättningar så till 
vida att de alla hade haft författaren som lärare innan enkätundersökningen och samtliga elever 
som ingick i enkätstudien hade arbetat med samma undervisningsövning alldeles innan 
enkätundersökningen, detta kan tillsammans sägas bidra till att öka denna undersöknings validitet 
(se Patel och Davidson, 2003).  

Pilotstudien som genomfördes kan även den anses bidragit till att öka validiteten i denna 
undersökning genom att denna gav en möjlighet att pröva metoden och frågeställningarna med 
avsikten att finna eventuella fel eller brister samt för att i detta fall utse vilken typ av enkät som 
var mest lättförståelig för eleverna. Det enda fel som upptäcktes var att ett ord saknades i en 
fråga, något som däremot inte ansågs påverka förståelsen av frågan. Detta fel korrigerades innan 
den ordinarie undersökningen genomfördes. 

Med tanke på att undersökningen omfattar ett relativt begränsat antal elever så är resultatet 
inte att se som generaliserbart. Detta betyder att undersökningens resultat inte får tolkas att gälla 
gymnasieelever över lag. Däremot kan undersökningens resultat öppna upp för intressanta 
diskussioner kring elever och deras lärande samt den sociokulturella lärandesynen som sådan, 
vilket kan bidra med ytterligare förståelse för och information till den tidigare forskningen inom 
området. 
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Tidigare forskning 
 
Forskning rörande olika aspekter av lärande och det sociokulturella perspektivet är riklig. Två 
personer som forskat kring lärande ur ett sociokulturellt perspektiv och även givit ut böcker kring 
denna forskning är exempelvis Roger Säljö (2000; 2005) och Olga Dysthe (2003). I detta kapitel 
lyftes det endast fram forskning som rör hur elever upplever sitt eget lärande. Det sociokulturella 
lärandeperspektivet kommer mer ingående att presenteras och lyftas fram i senare kapitel och 
därmed tillägnas detta lärandeperspektiv inte mer uppmärksamhet just här. 
 
Tidigare forskning kring lärande 
 
I denna undersökning är det gymnasieelevers egna lärandeupplevelser som fokuseras och 
elevernas lärandeupplevelser jämförs sedan med en sociokulturell lärandesyn. Denna jämförelse 
är intressant att göra utifrån förståelsen av att den sociokulturella lärandesynen är mycket 
framträdande inom dagens skolväsen (se exempelvis SOU 1999:63; Utbildningsplan, Högskolan 
Dalarna, 2001; Lpf 94) 

När det gäller forskning kring hur elever upplever sitt personliga lärande så har ett väldigt 
sparsmakat utbud av forskningsrapporter och andra forskningsdokument påträffats. Vid sökning 
efter forskning som berör hur elever lär och vilka metoder som anses främja lärande, så 
framkommer att utbudet är avsevärt mycket större.  

Varför är det är så lite forskat kring hur elever upplever sitt eget lärande? Vid studie av de 
faktorer kring lärande som lyfts fram inom dagens svenska lärarutbildning så anges bland annat 
att det är viktigt att lärare förstår lärande som fenomen och att lärare har förmågan att kunna se 
elevernas olika möjligheter till lärande (SOU 1999:63). Denna förståelse av att lärare måste ha en 
god förståelse för elevers lärande poängteras även i utbildningsplanen vid Högskolan Dalarna 
(Utbildningsplan, Högskolan Dalarna, 2001). Tyder inte dessa två uttalanden på att det är viktigt 
att lärare har en förståelse för hur elever upplever sitt lärande?  

Jag vill hävda att det torde vara av stort intresse, inte minst för lärare, att förstå hur elever ser 
på sitt eget lärande. Utan en förståelse för hur eleverna upplever sitt personliga lärande kan det 
antas vara svårt att som lärare kunna vägleda eleverna i deras lärande och utveckling. Ur ett 
elevperspektiv kan det också antas att en medvetenhet om och ett reflekterande kring det 
personliga lärandet torde ge eleverna en ökad förståelse för innebörden i det egna lärandet vilket i 
sin tur kan tänkas underlätta för eleven att nå skolans mål. 

 
Forskning kring elevers egna lärandeupplevelser 
 
I en studie om elevers lärande, av Olén (2007), låg fokus på att undersöka hur 43 gymnasieelever 
på hantverksprogrammet uppfattade sitt eget lärande. Studien grundades på en 
enkätundersökning med öppna frågor kring ämnet att lära för livet. I resultatet framkom att 
eleverna upplever att lärande sker bäst om teori och praktik kopplas samman och därav 
uppskattade eleverna, ur ett lärandeperspektiv, att de fick arbeta själva och inte bara lyssna på 
läraren hela lektionen. Gällande andra faktorer kring undervisning, som framkom i 
undersökningen gjord av Olén (2007), så menade eleverna att deras lärande påverkades utifrån 
om undervisningen var spännande eller inte. Spännande, rolig och varierad undervisning gynnade, 
enligt undersökningen, lärandet bäst. Undersökningen pekade även på att lugn och ro på 
lektionerna samt möjlighet till arbete i egen takt, och då helst med valmöjlighet gällande 
arbetssätt, var något som eleverna ansåg vara positivt för lärandet. Om man tittar på arbetssätt så 
visade studien även att ett gynnsamt lärande krävde att eleverna fick mycket tid till eftertanke och 
planering samt att de fick positiv respons från lärarna. Eleverna ansåg även att deras lärande var 
beroende av att de var intresserade utav det som skulle läras samt att de gavs möjlighet till att vara 
kreativa. Ur ett lärandeperspektiv ansåg eleverna även att fräscha miljöer var positivt för lärandet. 
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En annan studie rörande elevuppfattningar och lärandet är gjord av Engvall (2007). I den 
fenomenologiska studien intervjuades fyra lärare och sju gymnasieelever kring frågor som rör 
uppfattningen om elevernas personliga kunskap och lärande. Ett tydligt mönster som framträder i 
Engvalls (2007) undersökning är att de intervjuade lärarna upplever att elever över lag är mycket 
omedvetna och oreflekterade kring sitt eget lärande. Detta mönster förstärks av att eleverna i 
studien ger intryck av att ha en mycket liten förståelse för det egna lärandet. När eleverna i 
undersökningen ombads beskriva hur de uppfattade sitt eget lärande så framträdde allt ifrån en 
total oförståelse och omedvetenhet till ett beskrivande av den egna studietekniken, vilken en elev 
förklarade med att denne skrev om (textbearbetade) läroböckernas innehåll i egna ord. Den mest 
framträdande förståelsen hos eleverna rörande det egna lärandet var att eleverna beskrev hur de 
gick tillväga då de studerade. Denna förståelse av lärande som eleverna lyfte fram gav mer uttryck 
för att vara en förståelse av vilken metod som ansågs främja lärandet bäst framför vad de 
upplevde att deras lärande innebar. Detta kan tolkas som att den egna lärandeprocessen upplevs 
abstrakt och svår att ta på och därmed även svår att sätta ord på. I studien av Engvall (2007) 
framgick att alla lärare i undersökningen ansåg att frågor som handlade om elevers lärande var 
viktiga. Men ändå var det bara en lärare som ansåg sig arbeta aktivt med dessa frågor genom att 
låta eleverna få chans att träna på sin studieteknik. 

Vid studie av den litteratur som finns om lärande och upplevelser av detsamma så talar boken 
Om lärande, skriven av Marton och Booth (2000), sitt eget tydliga språk. I denna bok lyfter 
författarna fram förståelsen av lärande som en förmåga hos individer att erfara världen, eller olika 
aspekter av världen, på särskilda sätt. Till grund för deras förståelse av lärande ligger forskning 
inom forskningsområdet fenomenografin som har för avsikt att undersöka de olika variationer 
som finns rörande upplevelsen, erfarandet, av olika världsliga fenomen. Bokens syfte kan tolkas 
som en strävan av författarna att föra fram de olika faktorer som deras forskning visat är av en 
avgörande betydelse för lärande. En viktig ståndpunkt i boken är att det krävs en medvetenhet 
hos individen kring innebörden i det egna lärandet för att lärande ska vara möjligt. 

Den forskning kring gymnasieelevers upplevelse av sitt eget lärande som presenteras i denna 
uppsats kompletterar och är ett bidrag till den tidigare förståelsen av hur lärande upplevs på 
individnivå.
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Teoretisk bakgrund 
 
Då syftet med denna undersökning är att jämföra elevers upplevelse av sitt eget lärande med den 
sociokulturella lärandesynen så är det nödvändigt att förstå hur detta perspektivs lärandesyn ser 
ut. Därför följer här en fördjupad presentation av den sociokulturella lärandesynen där de 
aspekter som, inom detta lärandeperspektiv, anses avgörande för lärande framhålls och 
förtydligas.  
 
Det sociokulturella lärandeperspektivet 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet är lärande inte en homogen eller endimensionell process 
utan lärande är av en mer komplex karaktär som sker samtidigt på såväl individuell som kollektiv 
nivå. Med detta menas att individer lär men att lärande även sker hos kollektiv såsom föreningar, 
företag, organisationer och samhällen. Lärande som företeelse antas, i ett sociokulturellt 
perspektiv, variera under olika historiska epoker och vid olika kulturella villkor och det framhålls 
även att människors lärande under en viss tidsperiod påverkas av den teknologiska och sociala 
utveckling som sker i samhället. I grunden så kan lärande sägas handla om de kunskaper och 
färdigheter som individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och sedan använder i 
framtiden. Dessa kunskaper och färdigheter har sitt ursprung i de insikter och handlingsmönster 
som successivt byggts upp inom ett historiskt samhälle och som människor blir delaktiga i genom 
interaktion med andra människor (Säljö, 2000). Utifrån detta finns en förståelse för att människan 
är formad av såväl kultur som biologi. Kulturen ger människan tillgång till olika hjälpmedel och 
verktyg som ger en ökad potential att klara av situationer där de biologiska förutsättningarna 
sätter stopp (Säljö, 2005).  
 
Dagens sociokulturella lärandeperspektiv vilar i många avseenden på lärandeteorier från Lev 
Vygotskij och John Dewey (Säljö, 2005).  

Lev Vygotskij har haft ett stort inflytande på dagens sociokulturella lärandesyn då han var den 
som först formulerade grunden för ett sociokulturellt perspektiv på människan och dennes 
lärande och utveckling genom att det var han som först fokuserade på människan som samtidigt 
en biologisk- och en kulturvarelse (Forssell, 2005; Säljö, 2005). Vygotskij var även den som 
grundlade idén inom dagens sociokulturella lärandeteori om att kunskap medieras genom redskap 
och att kommunikation och språk är av avgörande betydelse för människans lärande. Vygotskij 
kallade språket för ”redskapens redskap” och han ansåg även att språket var den faktor som 
verkade som länken mellan det yttre och kollektiva (kommunikationen) och det inre och 
individuella (tänkandet), vilket är något som än idag poängteras som viktigt inom den 
sociokulturella lärandeteorin (Säljö, 2000; Säljö, 2005). 

John Deweys bidrag till dagens sociokulturella lärandesyn är att människan förstås som en 
social samhällsvarelse och att det är viktigt att skolan, samhället och individen utgör en helhet för 
att lärande ska bli möjligt (Forssell, 2005). Dewey lade härvid en stor tyngd vid att den kunskap 
som förmedlas genom skolan alltid ska vara inflätad i ett samhälleligt sammanhang att det ska 
finnas en medvetenhet om att individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld (Dysthe, 
2003; Dewey, 2005). Denna fokus på lärande, vad avser individen och det sociala sammanhanget, 
återfinns idag inom den sociokulturella lärandeteorin (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003). 

 
Centrala aspekter inom det sociokulturella lärandeperspektivet 
 
Sociokulturella perspektiv på lärande har på senare år fått stor genomslagskraft i skolan och 
övriga samhället (Dysthe, 2003). Detta beror enligt Illeris (2007) på att lärandets sociala och 
samhälleliga sida betonats allt mer under de senaste decennierna som en följd av 
samhällsutvecklingen.  
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Lärande såsom det förstås utifrån dagens sociokulturella perspektiv kan indelas enligt 
följande: 
 

1. Lärandet anses främst bero av kollektiva, och bara delvis individuella, arbetssätt där 
kognition ses som en integrerad del av lärandeprocessen. Genom deltagandet i en 
praxisgemenskap främjas lärandet hos en individ av de olika kunskaper och färdigheter 
som de andra deltagarna besitter  

 
2. Lärande ses som situerat till specifika fysiska och sociala kontexter i samhället och förstås 

som en i huvudsak social aktivitet mellan människor med olika erfarenheter och 
kunskaper  

 
3. Lärande ses som medierat på så vis att människor använder sig av olika medierande 

redskap i sitt lärande och där kombinationen mellan människor och redskap, i form av 
intellektuella och praktiska resurser, skapar helt nya eller utökade kognitiva och praktiska 
potentialer för människans lärande. Språk och kommunikation ses som väsentliga 
faktorer för lärande och kan sägas vara kollektiva, interaktiva och individuella 
sociokulturella redskap samtidigt (se exempelvis Dysthe, 2003; Säljö, 2000) 

 
För att förtydliga det sociokulturella lärandeperspektivet så följer här en vidare diskussion kring, 
de ovan presenterade, grundläggande aspekter av lärande som förekommer inom en 
sociokulturell lärandesyn. 
 
Individuellt eller kollektivt lärande 
 
I grunden går det att se på lärande ur både ett individuellt som ett kollektivt perspektiv. Ur en 
individuell synvinkel så finns olika förståelser för att lärande är något i högsta grad personligt som 
främjas av individuella arbetssätt medan det ur en kollektiv synvinkel betonas att lärande är 
beroende av interaktionen individer emellan och därmed främst förstås som en social aktivitet (se 
Marton & Booth, 2000; Säljö, 2000). 
 
Individuellt lärande 
 
Det sociokulturella perspektivet kan förstås bättre om man tittar på motsatser till den lärandesyn 
som perspektivet representerar. En motsats till det sociokulturella perspektivets lärandesyn är det 
individualiserade lärandet.  

Inom fenomenografin upplevs lärande som en högst individuell företeelse. Denna individuella 
lärandesyn bygger på en förståelse av att människor uppfattar olika kunskapsinnehåll på 
kvalitativt olika sätt (Marton & Booth, 2000). Detta betyder att det är kvaliteten i detta 
uppfattande som får en avgörande betydelse för både vilken typ av kunskap eleverna utvecklar och 
hur kunskapen utvecklas (Kroksmark, 2006). Lärande inom fenomenografin ges en betydelse av 
en enskild individs förmåga att erfara lärande eller också beskrivs lärande som en förmåga hos 
individen att erfara världen på ett eller annat sätt. Det finns olika termer inom fenomenografin som 
kan användas synonymt för lärande eller sätt att erfara såsom ”uppfattningar”, ”sätt att förstå”, 
”sätt att begripa” och ”begreppsbildning”. Att erfara något ses här som beskrivningen av hur en 
individ upplever ett fenomen av något slag och erfarandet som sådant ses som en intern relation 
mellan den som erfar och det som erfars. Detta förhållande kan förtydligas om man tänker att det 
inte går att beskriva ett fenomen som är oberoende av beskrivningen lika lite som det går att 
beskriva ett fenomen som är oberoende av den som beskriver det. Med andra ord så går det inte 
att skilja den som beskriver något från beskrivningen (Marton & Booth, 2000).  
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Inom fenomenografin menar man att en människas specifika sätt att erfara något ur ett 
lärandeperspektiv kan anses återspegla ett utmärkande drag för en viss kultur. Detta avser att 
sättet på vilket en person erfar eller upplever ett fenomen inte är ett exakt återgivande av 
fenomenet utan en beskrivning av fenomenet utifrån den beskrivande personens eget perspektiv. 
Sättet på vilket personen upplever fenomenet speglas även av personens egen historia och 
bakgrund (Marton & Booth, 2000).  

Även Kroksmark (2006) hävdar att lärande är en individuell företeelse utifrån en förståelse av 
att människor befinner sig i världen på skilda villkor och att det i sin tur leder till att människor 
erfar lärande på olika sätt (Kroksmark, 2006). Kroksmark (2006) menar härav att det enda som är 
gemensamt för människor i dagens samhälle är att de är olika och att alla lär på olika sätt.  

Boström (1998) ser också lärande som en individuell process och pekar specifikt på att lärande 
bör handla mer om hur vi lär än vad vi lär. Ett skäl till varför lärande bör ses som en i första hand 
individuell företeelse är enligt Boström (2006) förståelsen av att alla kan lära om än på olika 
nivåer. Dessutom menar Boström (1998) att det är viktigt att eleverna lär sig att reflektera över 
olika upplevelser då hon anser att detta är positivt för det egna lärandet. 

Att alla elever inte passar för att arbeta i grupp, framkom i resultatet av en undersökning om 
hur individuellt kontra kollektivt arbete påverkar lärandet, och att elever som har det svårare i 
skolan kan gynnas bättre av ett mer individanpassat arbetssätt. Det framgick även av 
undersökningen att ett individuellt lärande kan hämma lärandet genom att det inte finns någon 
samarbetspartner att diskutera olika frågor med (Ejdemark, 2007), något som den sociokulturella 
lärandeteorin menar är av en avgörande betydelse för lärande. Däremot framgick av 
undersökningen att ett individuellt arbetssätt kan vara positivt för den personliga utvecklingen 
och utvecklingen av förmågan till eget ansvarstagandet över sitt eget lärande (Ejdemark, 2007). 

Även om betydelsen av interaktion och kollektivitet poängteras som mest betydelsefullt för 
lärandet, inom det sociokulturella lärandeperspektivet, så finns det ändå en viss fokus på 
människans inre och individuella läroprocesser. Dessa individuella läroprocesser ska i första hand 
förstås som en individs inre och kognitiva lärandeprocesser som senare blir en viktig resurs i 
samspelsprocessen mellan individen och omgivningen (Dysthe, 2003).  

Även Sund (2002) menar att den kognitiva aspekten av en individs individuella lärande är 
viktig då det gäller förmågan att kunna reflektera krig sitt eget lärande. Man måste enligt Sund 
(2002) lära sig själv att lära, det kan ingen annan person göra, det kan bara individen själv. 
 
Kollektivt lärande 
 
Inom en sociokulturell lärandesyn är det svårt att föreställa sig en autonom lärande person genom 
att man inom detta perspektiv ser en lärande individ som en del av en större gemenskap (Dysthe, 
2003). Det sociokulturella perspektivet förstår lärande som en i första hand kollektiv företeelse 
där lärande förstås som en i huvudsak social och interaktiv aktivitet. Även kognition förstås i 
detta perspektiv som både en kollektiv process men även, vilket tidigare nämnts, som en 
individuell företeelse. Detta grundar sig på förståelsen av att tänkandet först sker inom en individ 
och sedan delges de andra medlemmarna i gemenskapen med språkets hjälp (Säljö, 2000).  

Då det i detta arbete talas om kollektivt lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv ges 
begreppet en betydelse som kan sägas motsvara en kombination av följande tre definitioner av 
lärande genom att: 

 
1) Lärande kan vara ”socialt” och då avses själva samspelsdimensionen i det individuella 

lärandet 
 

2) Lärande kan vara ”kollaborativt” vilket betyder att människor tillsammans i en grupp 
strävar efter att lära sig att utveckla något tillsammans 
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3) Lärande kan vara ”kollektivt” med avseende på att en grupp människor med mycket 
likartade förutsättningar inom ett område ingår i ett lärande sammanhang där den sociala 
situationen bidrar till att personerna lär sig något gemensamt (Illeris, 2007) 

 
Detta ger att kollektivt lärande inom en sociokulturell lärandesyn delvis ses som en social 
samspelsföreteelse, delvis som en kollektiv företeelse, där en grupp individer på liknande villkor 
lär sig något gemensamt, och delvis som ett kollaborativt lärande i en praxisgemenskap där 
individer lär av varandras erfarenheter, exempelvis med syfte att utveckla eller kanske reparera 
något tillsammans (se exempelvis Säljö, 2000). 

Parallellt med det sociokulturella lärandet finns även andra som menar att lärande bör förstås 
som en interaktiv aktivitet mellan människor som alltid bör vara inbäddat i ett socialt 
sammanhang samt att lärandets kognitiva aspekt, där samspelsprocessen mellan individen och 
omgivningen bearbetas på en mental nivå, också det är en viktig del av en individs lärande (Sund, 
2002; Illeris, 2007). Synen på att människan är en samspelsvarelse som är präglad av både biologi 
och kultur, vilken lyfts fram inom den sociokulturella lärandeteorin, stärks av Sund (2002) som å 
ena sidan menar att lärande handlar om individens produktion av kunskaper och värden utifrån 
de förutsättningar som hjärnans uppbyggnad, funktioner och processer erbjuder i en interaktiv 
process med omgivningen. Å andra sidan menar han att människan så länge hon har funnits har 
levt i sociala grupper såsom i familjer, byar, socknar, städer, kommuner och länder och där av är 
kulturen i kombination med interaktivitet och kommunikation människor emellan viktigt för 
individens lärande. Grupper ger därmed, enligt Sund (2002), människan medel för att kunna 
utforma sig ett eget liv. Sund (2002) definierar en grupp som en organisation, exempelvis skolan, 
som bestå av ett antal människor med ett eller flera övergripande och gemensamma mål. 
Gruppen kan vara av både tillfällig eller bestående natur. Sund (2002) menar att gruppen besitter 
en samlad styrka med krafter som gör gruppen överlägsen den enskilde individen. Styrkan består 
främst i gruppmedlemmarnas samlade kunskaper, värden och egenskaper vilka ger en större 
variation i tänkandet genom att alla människor är olika. Denna variation i kunskap och 
färdigheter främjar individers lärande och delges varandra genom den sociala interaktionen (Sund, 
2002). 

Betydelsen av det kollektiva lärandet stärks också av resultatet från ovan nämnda 
undersökning om hur individuellt arbete respektive kollektivt arbete påverkar lärandet. Resultatet 
pekade på att kollektivt arbete över lag främjar lärandet bäst genom att eleverna inspireras av 
varandra till nya tankar och idéer. Detta förutsatte dock att personerna i gruppen inte kände 
varandra sedan tidigare. Undersökningen visade även att det i grupparbete lätt uppstår en naturlig 
dialog mellan gruppdeltagarna vilket, samstämmigt med den sociokulturella lärandeteorin, ansågs 
positivt för lärandet. Resultatet påvisade att lärande främjas mer ju mindre gruppen är genom att 
det i stora grupper finns risk att vissa gruppdeltagare åker ”snålskjuts” på de andra och på så vis 
lär sig mindre. Likt det sociokulturella perspektivet hävdar, så angavs i studien även en förståelse 
av att samhället bygger på gemensamma arbetssätt, och inte i första hand individuella, och att det 
är viktigt att individer lär sig att kunna arbeta i grupp, då det är något som i mångt och mycket 
krävs för att kunna delta i arbetslivet (Ejdemark, 2007).  
 
Institutionaliserat eller samhällskontextualiserat lärande 
 
Lärande i skolan kan grovindelas i att å ena sidan vara av en institutionaliserad eller isolerad 
karaktär där elevernas kunskaper och lärande på intet sätt kopplas till vardagen utan bara sker 
inom ramen för skolmiljön och det egna ämnet. Å andra sidan kan lärande i skolan anta en 
samhällsförankring och därigenom vara av en samhällskontextualiserad karaktär (se Säljö, 2000; 
Scherp & Scherp, 2002).   
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Institutionaliserat lärande  
 
Att formalisera och institutionalisera lärande i form av skola och undervisning är en relativt 
sentida företeelse. Tanken bakom detta var att se till att alla människor fick del av den kunskap 
som ansågs nödvändig för att man som individ skulle klara av ett liv i samhället (Scherp & 
Scherp, 2002). 

I skolan är lärande i sig målet vilket innebär att människors kommunikativa handlingar 
kommer att ges andra förutsättningar än ett lärande som sker ute i samhället. Lärande inom 
skolans väggar kan över lag sägas vara dekontextualiserat från vardagliga situationer och detta 
kan, enligt ett sociokulturellt perspektiv, leda till att eleverna får problem i sitt lärande. Lärande i 
institutionaliserade miljöer leder, enligt samma perspektiv, till att eleverna utvecklar abstrakta 
begreppsvärldar och blir bekanta med kunskaper och färdigheter som de normalt inte möter i sin 
vardag. Till detta kommer att samhällsdekontextualiseringen av lärande kan upplevas 
problematisk då eleverna inte har något verkligt att relatera sina kunskaper till. I 
institutionaliserade miljöer är lärande till stor del språklig och verksamheten går ofta ut på att 
förmedla kommunikativa färdigheter vilket ett sociokulturellt lärandeperspektiv menar kan ge ett 
abstrakt intryck då eleverna utvecklar färdigheter som är lösryckta ur sitt sammanhang. Inom 
skolan finns även en tradition av att läraren presenterar information för en större grupp, något 
som är ett ovanligt kommunikativt arrangemang i samhället (Säljö, 2000).  

En undersökning visar att dagens lärare själva anser sig fungera mer och mer som handledare 
men tvärtemot så visar klassrumsobservationer att den traditionella modellen av skolan med 
läraren som kunskapsförmedlare fortsätter att dominera (Scherp & Scherp, 2002). En annan 
faktor som den sociokulturella lärandeteorin ser som negativt för lärandet är att skolan allt som 
oftast erbjuder eleverna en skriftlig, indirekt, koppling till verkligheten vilket även här får som 
konsekvens att lärandet abstraheras från samhällskontexten (Säljö, 2000).  
 
Samhällskontextualiserat lärande 
 
Utifrån en sociokulturell lärandesyn är kunskap och mänskliga handlingar situerade till sociala 
praktiker, och praktiker och handlingar anses konstituera varandra. Något av kärnpunkten inom 
ett sociokulturellt perspektiv är att förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella 
handlingar genom att tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter.  
Kontextens betydelse för lärandet ses som väsentligt genom att alla människans handlingar och 
förståelser av världen är delar av kontextuella sammanhang. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv 
handlar lärande om att besitta information, ha färdigheter och förståelse, men samtidigt kunna 
avgöra vilken typ av information, färdigheter och förståelse som är relevant i ett speciellt 
sammanhang och inom olika samhällsverksamheter (Säljö, 2000).  

Ur en Vygotskijansk synvinkel så kan går det inte skilja individen från dess omgivning då 
lärande anses ske genom ett mutualistiskt förhållande mellan individen och den omgivande 
sociokulturella miljön. Detta gör att helheten skulle förloras i en individs lärande om man 
separerade individen från dennes omgivning. Detta kan liknas vid förlusten av en 
helhetsförståelse då man vid lärande om vattnets egenskaper, istället för att studera 
vattenmolekyler, bara studerar syre- och väteatomer (Wertsch m.fl., 1995). 

Illeris (2007) ger stöd åt det sociokulturella perspektivet genom att hävda att lärande alltid är 
inbäddat i ett socialt och samhälleligt sammanhang samt att lärande är situerat och tar sig olika 
uttryck beroende på i vilken kontext som det sker i. Illeris (2007) hävdar vidare att det inte är en 
slump att man de senaste decennierna uppmärksammat kontextens betydelse för lärande 
samtidigt som lärande har tillskrivits en allt större samhällelig betydelse. Även det 
institutionaliserade lärandet i exempelvis skolan, vilket han menar sker i ”onaturliga” 
sammanhang, har givits en allt större infärgning av samhället, något han ser som mycket positivt 
för elevernas lärande (Illeris, 2007).  
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Medierande redskap 
 
Skulle lärande vara möjligt utan någon form av hjälpmedel? Hur vi än beter oss i en 
lärandesituation kommer vi med all sannolikhet i kontakt med hjälpmedel på ett eller annat sätt. 
Frågar vi en person om hjälp, skriver något med en penna, läser en löpsedel eller lyssnar på radio 
så har vi använt oss av hjälpmedel för lärande s.k. medierande redskap (se Säljö, 2000; Illeris, 
2007). 
 
Medierande redskap och lärande 
 
Inom den sociokulturella lärandesynen så har termen medierande redskap en speciell, teknisk, 
betydelse på så vis att redskap i detta sammanhang avser de resurser, såväl språkliga (eller 
kognitiva) som fysiska, som människan har tillgång till eller använder då hon förstår sin omvärld 
och agerar inom den. Begreppet mediering, förmedling, antyder att människan inte står i en direkt 
och otolkad kontakt med sin omvärld utan att omvärlden hanteras med hjälp av de redskap som 
utgör integrerade delar av människans handlingar i en social miljö. Mediering av verkligheten via 
kognitiva och praktiska redskap ses inom det sociokulturella perspektivet som en nödvändighet 
för att människan ska kunna leva ett liv i dagens komplexa samhälle. Mediering anger att 
människans tankar och föreställningar om världen är färgade av både den kultur som människan 
lever i och de intellektuella och fysiska redskap som finns att tillgå (Säljö, 2000).  

Inom den sociokulturella lärandeteorin menar man att de medierande redskap, som har 
utvecklats för att kunna hantera vardagen, har gjort att människan fått en förmåga och potential 
att kunna agera över sin egentliga förmåga i såväl ett intellektuellt som ett fysiskt avseende. 
Exempel på fysiska medierande redskap är mikroskop, dator, miniräknare, telefon, klocka, böcker 
osv. (Säljö, 2000). För att exemplifiera kognitiva redskap kan man nämna sådana faktorer som 
människan använder för att tänka och kommunicera med och detta inkluderar bl.a. siffersystemet, 
alfabetet, olika klassifikationer, formler m.m. (Forssell, 2005). Det allra viktigaste medierande 
redskapet inom den sociokulturella lärandesynen och även den mest unika beståndsdelen i 
mänskligt lärande, med avseende på människans förmåga att samla och kommunicera 
erfarenheter med varandra, är språket. Språket medierar omvärlden för människan och genom 
kommunikation med andra ges en delaktighet i olika sätt att beskriva och förstå världen vilket 
utgör grunden för samverkan människor emellan i sociala verksamheter (Säljö, 2000).  

Utifrån en Vygotskijansk förståelse är lärarens förmåga att kunna knyta samhälleliga kunskaper 
till elevernas egna referensramar av stor betydelse för lärande och på detta sätt blir även läraren 
en viktig medierande resurs (Forssell, 2005). För detta krävs dock att läraren följer med i aktuella 
samhällsdiskussioner och har en förmåga att kunna tolka och belysa dessa på ett för eleverna 
begripligt sätt (Lindström, 2008). Denna tanke, om att man i ett sociokulturellt perspektiv kan 
förstå läraren som en form av medierande redskap, kan sättas i relation till den vanliga 
uppfattningen av att lärarens kunskap ses som avgörande för elevernas lärande. Tvärtemot detta 
så finns det studier som har visat att en lärarens ämneskunskaper bara har en viss betydelse för 
hur väl eleverna presterar. Den viktigaste bidragande faktorn till elevernas prestationer beror 
främst på lärarens förmåga att använda sig av ämnesdidaktiken, dvs. hur läraren förstår de olika 
kunskapsformerna inom det egna ämnet samt att läraren har en kunskap om hur ämnet är 
uppbyggt. För att främja elevernas lärande krävs också att läraren kan väja ut och översätta 
relevant kunskapsinnehåll till meningsfulla undervisningsaktiviteter som eleverna kan ta till sig 
(Lindström, 2008).  

Även i dagens skola talar man i Vygotskijanska termer då det gäller elevernas förmåga att 
tillhandahålla information med hjälp av de olika ”redskap” som utvecklats inom en viss tid och 
kultur. Idag i vår kultur kan datorn och Internet ses som sådana medierande redskap. Det finns 
dock de som menar att en rik informationstillgång inte alltid är positivt för lärandet genom att alla 
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elever inte har förmågan att kunna använda informationen på rätt sätt. Här gäller det att eleverna 
måste förstå vad informationen innebär genom att kunna bearbeta den till kunskap genom 
sammanställningar, analyser, bedömningar och slutsatser med hjälp av mer erfarna personer. 
Ämnesteoretiska insikter ses här som en grund för elevers lärande men en betoning läggs även på 
kontextens betydelse för lärande vilket rimmar väl med en sociokulturell lärandesyns förståelse av 
faktorer som påverkar lärandet. Lärarens kunskap om elevernas förförståelse av olika fenomen 
framhålls även det som viktigt för eleverna lärande (Lindström, 2008).  

Illeris (2007) menar även han att individen ständigt är involverad i ett samspel med den 
materiella omgivningen och att dessa materiella redskap är av stor betydelse för lärande. Men han 
poängterar att det avgörande i samspelet mellan individ och den materiella omgivningen är att det 
alltid är socialt och samhälleligt förmedlat och att man inte kan skilja samspelet med den 
materiella omvärlden från samspelet med den sociala omvärlden. Detta ger att då vi läser en bok, 
ser på TV eller använder en dator så rör det sig ändå i grunden om socialt och medierade 
situationer (Illeris, 2007).  
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Resultat 
 

Elevernas upplevelse kring de olika frågeställningarna i enkäten, rörande deras eget lärande, är 
sammanfattade i en löpande text. Elevsvaren har kategoriserats, där en kategori motsvaras av en 
viss upplevelse kring en specifik lärandeaspekt. Med en medvetenhet om att ett fenomen kan 
beskrivas och förstås på flera olika sätt så har de svar som tolkats betyda samma sak indelats i en 
och samma kategori. I vissa fall har en elev presenterat flera olika förståelser av en lärandeaspekt 
och då har dessa olika förståelser indelats i olika kategorier. Då det bara gått att tolka fram en 
huvudsaklig förståelse kring en viss lärandeaspekt så har denna förståelse format en egen 
kategori.   

För att förtydliga innebörden i de olika kategorierna presenteras även några tillhörande 
elevcitat tagna direkt från enkäterna. Dessa elevcitat, som presenteras i samband med 
kategorierna, valdes utifrån antagandet att dessa breddar och tydliggör de olika förståelser och 
upplevelser som elevernas uttryckt kring de olika lärandeaspekterna. 

 
Presentation av enkätsvar 
 
Vad uppfattar elever att begreppet lärande innebär? 
 
Eleverna uttryckte totalt fyra olika förståelser av innebörden i begreppet lärande. 

1) Att man lär sig något 
2) Undervisning/att lära ut 
3) Hur man lär sig något  
4) Kunskap om något 

 
I den första kategorin - Att man lär sig något uppfattade en majoritet av eleverna att begreppet 
lärande betyder att man aktivt lär sig något. Eleverna uttryckte denna förståelse av lärande som 
”när man lär sig saker”, ”att lära sig nya saker och fördjupa sig i det man redan vet”, ”att man på 
ett inte så svårt sätt ska lära sig så mycket som möjligt” och ”att komma ihåg något”. Några 
elever uttryckte även en vidare förståelse av denna betydelse av lärande genom att peka på varför 
de lär. Detta kunde de uttrycka som ”att lära sig nödvändiga saker inför yrkeslivet” och ”att själv 
lära in saker och ha nytta av dem senare” och ”allt lärande kan användas senare i livet”. 

Vissa elever gav begreppet lärande en betydelse av att vara det samma som undervisning, 
vilket representeras av den andra kategorin – Undervisning/att lära ut .Följande citat kan förtydliga 
denna förståelse genom att eleverna uttrycker att begreppet lärande betyder ”undervisning”, ”att 
lära ut”, ”när läraren lär ut något till elever” och ”skola”. 

I den tredje kategorin – Hur man lär sig något tydliggjordes en förståelse av att begreppet lärande 
innebär hur man lär. Här framkom att eleverna syftade på metoder för lärande genom att de 
uttryckte sin förståelse för lärande som ”hur man lär sig” och ”att lärande är de olika sätt vi lär 
oss på t.ex. genom att läsa in information, lyssna eller utforska själv”. Ett annat uttryck syftade 
mer på elevens aktiva roll i hur denne lär genom att eleven förklarade lärande med ”hur bra man 
tar in saker man försöker lära sig”. 

Den fjärde kategorin – Kunskap om något representerar förståelser från elever som anser att 
begreppet lärande har samma innebörd som kunskap, vilket eleverna förklarade med uttryck som 
att ”lärande är kunskap om något”, ”lärande är att få kunskap”, ”kunskap, att lära sig så mycket 
som möjligt” och ”att kunna saker”. 
 
Hur erfar elever sitt eget lärande?  
 
När eleverna ombads beskriva hur de upplevde sitt eget lärande så lyfte de fram olika aspekter 
som kunde tolkas vara av stor betydelse för de enskilda eleverna och deras personliga lärande. 
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Grovt taget kunde man urskilja sex olika kategorier av faktorer som eleverna på olika sätt ansåg 
att deras lärande innebar. Dessa sex kategorier kan utifrån elevernas sätt att svara på enkäten 
motsvara de sätt på vilket de upplever att de lär bäst. Kategorierna kan indelas i:  

1) att lära sig något  
2) att lära med olika metoder 
3) att lyssna på genomgångar  
4) att läsa och skriva 
5) att lära genom diskussioner  
6) att lära för framtiden 

 
Vissa elever lägger samma förståelse i upplevelsen av sitt eget lärande som i betydelsen av 
begreppet lärande, vilket framgår av den första kategorin – Att lära sig något där det egna lärandet 
kan tolkas innebära att lära sig något nytt. Andra förståelser av det egna lärandet motsvaras av 
förklaringar så som ”att göra så gott jag kan” och ”att lära något jag inte visste förut”. En annan 
förståelse av innebörden i det personliga lärandet är enligt två elever ”att lära för att det ska bli 
lättare” respektive ”att lära av sina misstag”. Några elever pekar också på kontextens betydelse då 
de ska lära sig något genom att de menar att det egna lärandet innebär ”att lära sig saker i något 
sammanhang” och att lärande är beroende av ”en lugn miljö”. 

 I den andra kategorin – Att lära med olika metoder poängterade några elever metodens betydelse 
för lärande där en elev menade att ”jag lär genom olika metoder som t.ex. genom skrift, text och 
berättande, men också med hjälp av praktik, musik och målning”, en annan elev menade att ”man 
lär sig olika inom olika ämnen”. Ytterligare en annan elev poängterade att lärande gynnas mer av 
praktiska arbetsmetoder än teoretiska genom kommentaren att ”jag har svårt att lära mig 
teoretiskt. Lär mig bäst praktiskt”. 

En tredje kategori – Att lyssna på genomgångar byggde på en förståelse av att lärande gynnades av 
att lyssna på lärarledda genomgångar, ett exempel på denna förståelse är citatet ”när läraren 
undervisar framme vid tavlan”. Någon elev menade att det var bäst ”att lyssna på lektionerna i 
skolan för att sedan göra uppgifterna hemma där det är lugnt”. 

I den fjärde kategorin - Att läsa och skriva framgick att flera elever ansåg att läsning och 
skrivning var faktorer som var bra för lärandet. Dock påpekade en elev att enbart läsning 
hämmade lärande.  

I den femte kategorin – Att lära genom diskussioner framhölls förståelsen av att diskussioner 
ansågs bra för vissa elevers personliga lärande. Någon elev menade att det var viktigt att kunna 
fråga läraren vad som helst vilket denne elev uttryckte som att ”det är viktigt att man kan känna 
att man kan fråga läraren vad som helst utan att känna sig dum”. En elev beskrev sitt lärande som 
bra då ”det är lugn miljö och man har en bra kommunikation med läraren” och ännu en annan 
menade att lärande krävde ”att vara aktiv på lektionerna och ta in den viktiga informationen”. 

Den sjätte kategorin – Att lära för framtiden representerar upplevelser av att det personliga 
lärandet byggde på att ”att lära saker att kunna för framtiden” och ” att bygga inför framtiden”.  

Det påpekades också att det är individens eget ansvar om lärande ska komma till stånd genom 
att man måste ”ta sitt eget ansvar om man vill lära sig eller inte” 
 
Under vilka förutsättningar erfar elever det mest gynnsamt att lära? 
 
Det var en stor variation i de olika förutsättningar som elever menade gynnade deras personliga 
lärande på bästa sätt. Totalt kunde det urskiljas åtta olika kategorier av förutsättningar vilka enligt 
eleverna var betydande för ett bra lärande.  

1) Lärarledd undervisning 
2) Lugnt och tyst  
3) Motivation och intresse  
4) Grupparbete 
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5) Tid på dygnet 
6) Olika arbetsformer 
7) Musik  
8) Diskussioner 

 
En majoritet av eleverna ansåg, i den första kategorin – Lärarledd undervisning, att lärarledd 
undervisning gav de bästa förutsättningarna för lärande. Det framgick dock av resultatet att det 
krävdes att läraren själv var bra och engagerad samt att denne bedrev en rolig och intressant 
undervisning för att en lärarledd undervisning skulle stimulera lärandet på bästa sätt. Detta 
förklarade eleverna med att lärande gynnas ”i skolan i något intressant ämne med en bra lärare”, 
”när läraren är engagerad i ämnet”, ”då undervisning är rolig” och ”då läraren gör det intressant 
och inte så originellt” (Observera att eleven använt ordet originellt men att detta kan tolkas som en 
felskrivning och att det rätta ordet kan antas vara traditionellt). 

I den andra kategorin – Lugnt och tyst ansåg den näst största andelen av eleverna att det krävdes 
en tyst och lugn miljö för att de skulle kunna lära på bästa sätt. Detta uttryckte några elever som 
att lärande sker bäst ”när det är lugnt i klassen”, ”när det är helt tyst och man sitter själv”, ”under 
tystnad då jag har koncentrationssvårigheter” samt ”när det är tyst och andra tar det seriöst”. 
Förutom att det krävdes en tyst miljö för lärande så pekade en elev även på vikten av att vara 
utvilad och ha gott om energi för att lärande skulle gynnas, vilket framkom av kommentaren ”när 
man sovit bra natten innan, ätit bra frukost och när det är tyst i klassrummet”. Någon menade att 
det var bäst att lära ”då man sitter ensam eller tillsammans med en annan person i ett tomt rum”, 
vilket ger uttryck för att det är lugnet som eftersökes även i denna situation.  

I den tredje kategorin – Motivation och intresse framgick av resultatet att det var den egna 
motivationen och intresset som eleverna ansåg viktigast för att lärande skulle stimuleras. Detta 
visade sig i kommentarer som att ”motivation krävs för lärande”, ”när det är intressant” och ” 
när det är något man tycker är roligt”. En elev menade att de bästa förutsättningarna för lärande 
var ”på lektionerna när man känner att man vill och är koncentrerad”.  

 I en fjärde kategori, - Grupparbete, framkom att grupparbeten var en annan förutsättning som 
flera elever menade var bra för lärande. Detta visade eleverna med kommentarer som att 
grupparbeten är bra därför att ”man lär av varandra”. Här menade flera elever att det även var bra 
då man kunde hjälpas åt samt att det inte blev ett lika stort ansvar för den enskilde individen då 
man var flera. De flesta pekade dock på att det krävdes små grupper om man skulle lära på bästa 
sätt samt hjälpsamma lärare. En elev menade att denne arbetade bäst ”i grupp med mycket ljud 
omkring mig”. 

I en femte kategori – Tid på dygnet angav några elever att deras lärande gynnades under olika 
tider på dygnet och att det var bäst under dygnets ljusa delar. Eleverna kommenterade detta med 
att lärande fungerar bäst ”när det är ljust ute, man blir mer pigg”, ”när det är ljust ute och man 
känner att våren/sommaren är på väg”, ”på förmiddagar” och ”mitt på dagen”. 

Varierade arbetsformer menade vissa elever främja lärandet på bästa sätt, dessa upplevelser 
representeras av en sjätte kategori – Olika arbetsformer. Eleverna uttryckte spridda upplevelser 
gällande om praktik eller teori var det bästa för lärandet. En elev menade att ”praktiskt arbete” 
var den arbetsform som var bäst för dennes lärande. En annan elev menade att det var bra ”att 
lära av sina misstag”. Mer precist påpekade en elev att ”experimenterande” var att föredra ur ett 
lärandeperspektiv. Som en kombination angav en elev att det var bäst för lärandet ”då teoretiskt 
och praktiskt arbete blandas” och någon annan menade att lärande gynnades av varierade 
arbetsformer, vilket uttrycktes som att lärande sker bäst ”under alla olika arbetsformer som 
skriftligt, muntligt, film, diskussion i grupp, allt funkar”. Egentligen kan den teoretiska aspekten, 
inom denna kategori, sägas vara den som gynnade elevernas lärande bäst genom att flera elever 
pekade på förutsättningar som att läsa, skriva och lyssna. Dessa arbetssätt kan även förstås som 
mer individualiserade. Kombinationen av de arbetssätt som eleverna menade vara mest positivt 
för lärande varierade mellan att lyssna och läsa, lyssna och skriva, läsa och skriva eller helt enkelt 
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bara läsa eller skriva. Följande kommentarer på ovanstående förutsättningar för ett bra lärande 
förtydligar detta; ”genom att lyssna och läsa, har ett bra detaljminne”, ”genom att lyssna och 
skriva som vid genomgångar”, ”då man antecknar samtidigt som man läser” samt ”läsa” och ”när 
man skriver”. En elev angav även att film var positivt för dennes lärande och det kan anses passa 
in under den teoretiska dimensionen av lärande.  

I den sjunde kategorin - Musik menade eleverna att musik var en faktor som påverkade 
lärandet positivt. Det framkom dock att lärandet gynnades bäst då musiken kombinerades med 
lärande hemma på det egna rummet.  

Att diskussioner var bra för lärande framkom tydligt av undersökningens resultat och denna 
förståelse representeras av den åttonde kategorin - Diskussioner. Upplevelsen av vilken 
diskussionsform som var mest gynnsam för lärandet varierades alltifrån att diskussioner bör ske 
två och två, i grupp eller i helklass. Dessa olika förståelser förtydligas av följande kommentarer 
gällande hur diskussioner bör ske för att vara gynnsamma för elevernas lärande; ”att diskutera två 
och två”, ”i gruppdiskussioner” och ”när man får diskutera i klassen, inte i grupper då blir det 
inget av”. 
 
Hur upplever elever att redskap/hjälpmedel påverkar deras lärande? 
 
På frågan hur eleverna upplevde att deras lärande påverkas av redskap framkom en tydlig 
förståelse vilket representeras av följande kategori. 

1) Medierande redskap - en förutsättning för lärande  
 

Av kategorin - Medierande redskap - en förutsättning för lärande framgick att samtliga elever i 
undersökningen upplevde att deras lärande var beroende av någon form av medierande redskap. 
En elev menade att ”utan hjälpmedel hade jag inte lärt mig så mycket” och en annan sa att det var 
”viktigt” med hjälpmedel för lärande. Andra kommentarer på hur medierande redskap påverkar 
lärandet var att ”olika hjälpmedel är bra på olika vis”, ”de underlättar lärandet”, ” de gör lärande 
mer positivt och lättare” och ”gör att det inte är lika stor risk att det blir fel” samt att ”hjälpmedel 
gör att man snabbare kommer igång med arbetet”. 

Det medierande redskap som helt klart fick mest kommentarer gällande att vara positivt för 
lärandet var datorn. Att datorn ansågs så bra för lärandet motiverade eleverna med att en ”dator 
ger lätt rätt information”, ”man fokuserar bättre framför datorn än med block och penna”, 
”datorn gör att det går snabbare att skriva” och ”dator är bra för mig för jag har dyslexi”. Det 
pekades också på lättheten att kunna finna information på Internet utifrån bl.a. följande 
kommentarer ”Internet spelar stor roll för lärandet, och nuförtiden finns det mesta man vill hitta 
där” och ”Internet använder jag nästan till allt”.  

Förutom datorn som exempel på medierande redskap angav eleverna även att böcker var goda 
källor till information för lärande, något som följande kommentarer visar: ”böcker eller dator 
hjälper lärande”, ”datorer och böcker hjälper med information” och ”genom böcker och datorer 
lär man sig mer faktasaker”. Lärande underlättades enligt några elever av ha penna och räknare 
utifrån att det bl.a. är ”svårt att skriva utan penna”. 

Näst efter datorn angavs kunniga personer, kompisar samt läraren vara de bästa medierande 
redskapen för lärande. Här hamnade fokus på interaktionen och kommunikationer mellan eleven 
och den medierande resursen, vilken här utgörs av en person. ”Kunniga personer och kompisar 
underlättar lärandet”, ”kompisar hjälper när lärare inte är närvarande”, ”samarbete är bra” samt 
”om man inte förstår en fråga kan man fråga en kompis eller läraren om hjälp”, var några av de 
kommentarer som eleverna angivit. En elev poängterade att det fanns ett undantag gällande 
huruvida medierande redskap var positivt för lärandet eller inte genom att peka på att ”dåliga 
lärare eller dåliga böcker försämrar lärandet”. 
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Hur upplever eleverna sitt lärande under individuella respektive kollektiva arbetsformer? 
 
Eleverna upplevdes väldigt kluvna kring huruvida de ansåg sig lära bäst genom kollektiva eller 
individuella arbetsformer. Något som däremot framgick tydligt var att eleverna över lag upplevde 
det som roligare att jobba i grupp men att man lärde sig mer av att arbeta individuellt.  

För att grupparbete skulle vara givande ur en lärandesynvinkel krävdes att gruppen kunde 
samarbeta bra och att ingen gjorde mer eller mindre än någon annan. Fungerade gruppen bra 
menade eleverna att man kunde få mycket gjort men fungerade den inte bra blev det lätt stökigt 
och inget arbete utfört.  

Individuellt arbete kunde av vissa elever upplevas tråkigt men positivt var att man lärde sig 
mer och kunde arbeta i egen takt. Negativt med eget arbete ansågs vara att man inte hade någon 
att fråga om det var svårt.  

Mot bakgrund av ovanstående korta sammanfattning av resultatet rörande hur eleverna 
upplever lärande under individuella respektive kollektiva arbetsformer kan man urskilja fyra olika 
kategorier, vilka presenteras mer ingående nedan. 

1) Positivt med kollektiva arbetsformer 
2) Negativt med kollektiva arbetsformer  
3) Positivt med individuella arbetsformer 
4) Negativt med individuella arbetsformer 

  
I den första kategorin - Positivt med kollektiva arbetsformer ansåg vissa elever att lärande gynnades av 
interaktion och kommunikation, vilket de uttryckte som att ”i grupp kan man hjälpa varandra”, ”i 
grupp lär man sig att kommunicera” och ”i grupp lär man sig bättre genom diskussioner” samt 
att ”det är flera olika idéer i grupp”. Utifrån den arbetsmässiga aspekten i kollektiva arbetsformer 
ansågs fördelarna vara att det gav ”mindre arbete och mindre ansvar”, ”i grupp behöver man inte 
lära sig allt, men det är en nackdel om man får en fråga man inte kan svara på”, ”i grupp får man 
mer gjort” och ”att det kräver att gruppmedlemmarna är engagerade för bra lärande” samt ”att 
det är lättare att lära i grupp”. 

I den andra kategorin, - Negativt med kollektiva arbetsformer uttryckte eleverna att det var negativt 
med arbete och lärande i kollektiva arbetsformer utifrån den aspekten av att ”i grupp kan det bli 
stökigt”, ”svårare i grupp då det handlar mycket mer om andras åsikter”, ”negativt i grupp då alla 
inte vill samma saker” och ”en nackdel är att det är lätt att komma från ämnet och prata om 
annat i stället”. Ur en arbetsmässig synvinkel var det negativa att man ”lär sig mindre då allt delas 
upp”, ”negativt då man åker ”snålskjuts” på de andra”, ”ibland i grupp så gör man ingenting”, 
”grupparbete tar längre tid pga diskussioner”, ”en nackdel med grupparbete är att man kanske 
inte hänger med eller inte hinner säga något” och att en ”en nackdel i grupp är att det oftast blir 
en person som bestämmer allt” samt att ”det är svårt att få arbete i grupp seriöst”. 

I den tredje kategorin - Positivt med individuella arbetsformer menade eleverna att ett individuellt 
lärande var positivt genom ”att man har allt ansvar”, ”att man sätter sin egen prägel”, att ”det är 
bra då man får bestämma allt själv och man kan ändå ta hjälp av andra” och ”att man inte 
behöver lyssna på andra”. Sett ur en arbetsmässig synvinkel ansågs det positiva med individuellt 
arbete vara att ”individuellt arbete är effektivare”, ”individuellt arbete är bättre för de jag jobbat 
med kan inte arbeta i grupp”, ”man lär sig lättare genom större krav på sig själv”, ”är bättre då jag 
lär mig mer och jag upplever det som förvirring när andra kommer med sina tankar och åsikter, 
det blir fel då”. Andra positiva upplevelser kring självständigt arbete och lärande var att ”man kan 
jobba i sitt eget tempo”, ”man får tänka själv”, ”man lär sig mer”, ”arbetar man själv vet man att 
arbetet blir gjort” och det ger ”lugn och ro”. 

I den fjärde kategorin - negativt med individuella arbetsformer framkom en förståelse av att eleverna 
ansåg individuellt arbete vara negativt därför att det ”inte är lika roligt och man får inte lika 
många synvinklar”, ”det är svårt att komma i gång med arbetet då man jobbar själv”, ”det är mer 
arbete och ansvar”, ”långtråkigt och svårt med idéer”, ”det krävs att man kan det man arbetar 
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med” samt att ”det är en nackdel att man inte har någon att diskutera med”. En elev pekar också 
på hur en nackdel vid individuellt arbete är att man ”oftast pratar bort tiden”. 
 
Hur erfar elever att deras lärande påverkas av språk och kommunikation ex. i form av 
diskussioner?  

 
Det rådde delade meningar mellan eleverna gällande huruvida språk och kommunikation i form 
av diskussioner var bra för det egna lärandet eller inte. Dessa förståelser representeras av följande 
två kategorier: 

1) Diskussioner – positivt för lärande 
2) Diskussioner – negativt för lärande  

 
I den första kategorin - Diskussioner – positivt för lärande ansåg eleverna att det var positivt för 
lärandet med interaktion och diskussion. Eleverna fokuserade lite olika på de positiva aspekterna 
av lärande som var kopplat till diskussioner. Rent allmänt uttryckte eleverna att diskussioner 
”hjälper lärandet om det är ett svårt ämne”, ”är roliga och då lär man sig lättare”, ”bra om 
diskussionen är seriös”, ”man får se saker ur olika synvinklar”, ”man lär saker man tidigare inte 
tänkt på” samt ”ju mer man pratar om ämnet desto bättre lär man sig”. Vissa elever menade att 
det var bra att få en chans att själv uttrycka sina tankar, vilket kan förtydligas genom 
kommentarer som att diskussioner är bra ”för då kan alla vara med och yttra sig”, ”bra att få göra 
sig själv hörd” och ”bra att själv tycka till och ifrågasätta”. Här framhävde en elev att det var 
viktigt att visa respekt för varandra under diskussionerna genom att denne menade att 
diskussioner var bra ”om man blir respekterad för sina åsikter”. Andra elever pekade på att 
diskussioner gynnade lärande då det gavs möjlighet att ta del av deras åsikter och förståelser kring 
vissa fenomen, vilket de uttryckte som att det var ”bra att höra andras åsikter”, ”andras åsikter 
gör att man tänker lite annorlunda”, ”man får fler uppfattningar om ämnet” och ”man får en 
helhetsbild”. 

I den andra kategorin – Diskussioner – negativt för lärande framgick av resultatet att en betydande 
andel av eleverna ansåg att diskussioner inte alls gynnar deras lärande. Denna förståelse av att 
diskussioner hämmade lärande berodde på en upplevelse av att det vanligtvis var vissa personer 
som alltid tog över diskussionen utan att släppa in de andra och att det ofta blev mycket prat om 
annat. Några elever menade att de lär sig bättre med hjälp av andra arbetssätt än diskussioner och 
att de helt enkelt inte tycker om att diskutera. Eleverna uttryckte dessa förståelser som att 
diskussioner ”inte är bra för lärande då det bara blir babbel om ingenting eller så sitter en eller två 
och pratar om ämnet utan att släppa in de andra i diskussionen”, ”jag lär mig inte så mycket av 
diskussioner”, ”jag lär mig lättare genom att läsa” och ”jag gillar inte att diskutera”. En elev 
menade också att det kunde vara negativt med diskussioner av den anledningen att det var svårt 
att veta om man kommit fram till rätt slutsats eller rätt svar. 
 
Hur upplever elever kontextens betydelse för sitt lärande?  
 
För att ta reda på hur eleverna upplevde kontextens betydelse för lärande så formulerades två 
enklare frågeställningar för att göra detta kontextuttryck mer begripligt för eleverna. De två 
frågorna eleverna fick handlade om hur lärandet upplevdes då undervisningen var 
samhällsanknuten respektive hur lärande över lag påverkades av det sammanhang eller den miljö 
som lärandet skedde i. 

Vad gäller samhällsanknytning och lärande så kunde följande kategori uttolkas. 
1) Samhällsanknytning – positivt för lärande 

 
Kategorin - Samhällsanknytning – positivt för lärande representerar en förståelse av att samtliga elever 
i undersökningen upplevde att en samhällsanknytning av undervisningen var bra. Det fanns ingen 
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elev som uttalade sig negativt kring detta, tvärtom. En elev uttryckte det som att ”vi lever ju i 
nuet, då måste undervisningen ha något att göra med det, annars tror jag att det blir helt 
värdelöst” och en annan elev menade liknande att ”det är bra när det kopplas till vardagsexempel 
för då kan man förstå händelsen bättre”. Det fanns i många elevkommentarer en betoning på hur 
mycket lättare det blev att förstå en samhällsanknuten undervisning vilket kan förtydligas med 
uttryck som att det ”blir lättare att förstå och roligare att lära in”, ”lättare att bli intresserad då det 
är något som har hänt på riktigt”, ”då får man en bild av hur allt fungerar”, ”ger en bättre bild av 
det hela” samt att en samhällsanknytning av undervisningen ”ger bättre förståelse” och ”man lär 
sig mer”. En elev pekade på hur ”man lär sig bäst i den miljö som kunskapen handlar om” och en 
annan antydde hur denne upplevde skolans institutionaliserade lärande utifrån kommentaren ”i 
skolan lär man sig nytt fakta och att kunna sitta still och koncentrera sig”. 

Gällande lärandemiljö och lärande kunde man utläsa olika fokus i elevernas upplevelser kring 
miljöns betydelse för lärande. Dessa olika upplevelser representeras av följande fem olika 
kategorier. 

1) Lugn och ro 
2) Omgivande människor 
3) Ljus, luft och temperatur 
4) Lära utomhus 
5) Skolmiljön 

 
Den första kategorin – Lugn och ro representerar en förståelse av att det krävs 
lugn och ro för att eleverna skulle kunna lära, vilket eleverna kommenterade med att ”lugn och ro 
är avgörande för mitt lärande”, ”det får inte vara för stimmigt så man inte hör vad man tänker”, 
”det ska helst vara tyst och lugnt” och ”lättare att koncentrera sig i lugn och bekväm miljö” samt 
att det ”i en stökig och högljudd lokal är det svårare att koncentrera sig, alltså svårare att lära sig”. 
Motsatt detta fanns det en elev som ansåg att ”är det för tyst och lugnt blir man rastlös”. 

I den andra kategorin – Omgivande människor upplevde vissa elever att de omgivande 
människorna påverkade deras lärande på olika sätt. En elev visar detta i kommentaren att 
”lärandet påverkas av människorna runt omkring”. En annan elev menar att ”det är bra när man 
kan se vad någon pratar om” och en tredje elev menar att lärandet främjas ”när man är med 
personer man tycker om”. 

Den tredje kategorin – Ljus, luft och temperatur representerar en förståelse av att ljus, luft och 
temperatur har en betydelse för lärande. Dessa förståelser kan förtydligas med följande citat från 
några elever: ”är det dunkelt och mörkt blir man lätt trött och seg” och ”rummet måste ha rätt 
temperatur, rätt luftfuktighet och rätt ljus”, ”dålig luft försvårar lärandet” och ”är det för varmt 
blir man lätt trött”.  

Den fjärde kategorin – Lära utomhus innebar att flera elever önskade att undervisningen skulle 
ske utomhus. Dessa önskemål uttryckte de som att om det ”är det fint väder skulle jag vilja sitta 
utomhus och jobba”, ”jag vill hellre sitta ute och jobba om det är fint väder” och ”det känns 
instängt i klassrummet och man får lätt ont i huvudet”. En elev visade enligt följande kommentar 
hur denne upplevde att undervisningen skulle varieras efter årstid: ”under vinterhalvåret lär man 
sig bäst i den traditionella skolsalen, under vår- och sommartider kan man hellre ha lektioner 
ute”. 

I den femte kategorin - Skolmiljön relaterade vissa elever sitt lärande till skolmiljön och två 
elever menade att ”i klassrummet är det inte tyst så man kan inte koncentrera sig” respektive att 
”skolmiljön är inte den bästa för lärandet pga buller”. En annan elev pekade direkt på 
undervisningen och menade att ”frågor från böcker är inte bra, man skriver bara av, diskussion 
och undervisning vid tavlan är bäst”. Två elever beskrev hur de upplevde att lärande kunde 
hämmas i vissa skolmiljöer genom att ”det blir mycket annat prat om annat om man gör tråkiga 
uppgifter i cafeterian eller i klassrummet” och ”det är inte bra att lära i korridoren eller framför 
TV”.   
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Analys av resultat 
 

I följande kapitel analyseras resultaten från enkätundersökningen. Den övergripande 
frågeställningen i denna undersökning lyder: 

- Hur överensstämmer gymnasieelevernas upplevelse av sitt eget lärande med det 
sociokulturella perspektivets lärandesyn?  

 
För att finna svar på denna fråga jämförs i detta kapitel elevernas uppfattningar och förståelse av 
lärande med det sociokulturella perspektivets lärandesyn. 
 

Analys av resultat 
 
Lärande som begrepp 
 
De flesta gymnasieelever som deltog i denna undersökning upplevde lärande som att de lärt sig 
något nytt och det är kanske inte helt konstigt då skolan kan antas vara den plats där eleverna i 
mer direkta ordalag kommer i kontakt med lärande på så vis att det i skolvardagen pratas i termer 
av vad man ska lära sig inom olika ämnen. Några elever är mer precisa i sin förklaring kring 
innebörden av begreppet lärande genom att de beskriver det egna lärandet som att det delvis 
innebär att lära sig något nytt men att det även innebär att lära saker att kunna använda i framtida 
livet. Denna förståelse som eleverna har rörande begreppet lärande fångar mycket precist den 
förståelse av lärande som förekommer inom den sociokulturella lärandeteorin genom att lärande 
inom detta perspektiv innebär att en individ eller ett kollektiv, genom interaktion och 
kommunikation, får nya kunskaper och erfarenheter som kan användas i framtida situationer 
(Säljö, 2000).  

Vissa elever gav begreppet lärande samma innebörd som undervisning. Denna förståelse av 
lärande som eleverna presenterar kan eventuellt också knytas till skolan genom att 
lärandeprocesser blir som mest uppenbara i skolans undervisning. Man kan på detta sätt tolka 
elevernas uppfattning av lärande som att man lär av att undervisas. Denna förståelse av lärande 
stämmer bara delvis överens med det sociokulturella perspektivets lärandesyn om man fokuserar 
att eleverna erhåller ny kunskap genom traditionell undervisning. Dock kan denna form av 
undervisning på sätt och vis förstås som en envägskommunikation där läraren överför kunskap 
till eleverna, vilket är en motsats till en sociokulturell lärandesyn där lärande förstås som en 
interaktiv samspelsprocess individer emellan. Enligt Scherp och Scherp (2002) så är den 
traditionella katederundervisningen fortfarande dominerande inom svensk skola och detta är 
underligt då det i styrdokument för både lärarhögskola och gymnasieskola tydligt framgår att den 
sociokulturella lärandesynen förespråkas (se Lpf 94; SOU 1999:36). 

Några elever gav begreppet lärande en innebörd av hur man lär sig något. Tittar man på det 
sociokulturella perspektivet så lyfter man där inte fram direkt specifika metoder för lärande, även 
om exempelvis kollektiva arbetssätt förespråkas, och därmed skiljer sig detta perspektivs 
lärandesyn och elevernas uppfattningar delvis åt på denna punkt. Boström (1998; 2006) menar 
däremot att lärande är en företeelse som handlar just om hur olika individer lär och att lärande är 
något som sker på olika sätt hos olika personer. Även Kroksmark (2006) anser att alla individer 
lär på olika sätt och han menar att det därav är av intresse att också förstå hur olika människor lär.  

Förståelsen av att begreppet lärande innebär att man får kunskap om något stämmer med den 
sociokulturella lärandesynen, men det torde även antas att andra lärandesyner menar att lärande 
innebär att kunskap erhålls så denna förståelse är troligen inget direkt specifikt för den 
sociokulturella lärandesynen.  

Man kan kanske ställa sig frågan varför en undersökning som rör elevers upplevelse av det egna 
lärandet inkluderar en fråga som handlar om vad eleverna uppfattar att begreppet lärande står för? 
Denna fråga ansågs vara av intresse utifrån den aspekten att det kan antas vara svårt att beskriva 
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sitt personliga lärande om man inte har en uppfattning om vad lärande i allmänhet egentligen 
innebär. Av resultatet att döma var det anmärkningsvärt att notera hur alla elever i 
undersökningen, utom en, (52 av 53 elever) kunde förklara vad de uppfattar att begreppet lärande 
innebär. Men när eleverna däremot skulle förklara hur de uppfattar sitt eget lärande så var det hela 
13 av 53 elever som inte lämnade något svar på frågan eller svarade med ett frågetecken. Detta 
kan tolkas som att det var lättare för eleverna att förklara hur de såg på lärande rent generellt 
medan det var svårare att förstå innebörden i det egna lärandet. Det egna lärandet analyseras 
vidare i följande avsnitt. 
 
Förståelsen av det egna lärandet 
 
Som angivits ovan så var det 13 elever av 53 som inte svarade på frågan rörande uppfattningen 
om det egna lärandet. Bland de elever som svarade så framgick det av resultatet att förståelsen av 
elevernas egna lärandeupplevelser varierade mycket men att fokus ändå låg på att lära sig något 
nytt och att få nya erfarenheter. En stor del av eleverna hade samma förståelse för det egna 
lärandet som för själva begreppet lärande, dvs. att man lär sig något.  

Vissa elever förklarade det egna lärandet med att beskriva hur de lär på bästa sätt genom att 
peka på olika metoder för lärande. Här förekom upplevelser att lärandet främjades å ena sidan av 
interaktion och kommunikation, exempelvis i form av diskussioner, med lärare och 
klasskompisar. Ur detta kan det uttolkas en förståelse av att lärande främjas då möjlighet ges för 
elever att ”lära av varandra” och här kan såväl klasskompisar som lärare förstås som medierande 
resurser för en lärande individ. Å andra sidan framgick även en förståelse av att vissa passiva 
lärandesätt såsom att lyssna på lärarledda genomgångar gynnade det personliga lärandet hos vissa 
elever. Inom den sociokulturella lärandesynen ser man lärande som en främst social aktivitet 
vilket bara stämmer med några av elevernas uppfattningar (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003).  

Den förståelse som vissa elever uttryckte kring det egna lärandet motsvarande hur eleverna 
upplevde att de lär. Denna förståelse stämmer överens med hur vissa elever förstod innebörden i 
begreppet lärande, där vissa elever också lyfte fram olika metoder för lärande. Intressant är att 
notera hur det i studien av Engvall (2007) framgick att det hos gymnasieelever överlag fanns en 
stor omedvetenhet och oförståelse kring deras eget lärande. Forskningen i denna uppsats 
behandlar upplevelser från fler elever jämfört med Engvalls (2007) studie men trots detta får man 
även i denna undersökning en förståelse för att det är svårt för eleverna att beskriva det egna 
lärandet. Det fanns elever som uttryckte en stor förståelse och medvetenhet kring sitt eget 
lärande men det fanns även de som inte förstod innebörden av detta alls. En annan liknelse 
mellan denna och Engvalls (2007) studie är att innebörden av det egna lärandet ofta förstås som 
hur man lär och då oftast (tolkat ur Engvalls studie) som hur eleverna ansåg sig lära på bästa sätt.  

Inom en sociokulturell lärandeteori finns en förståelse av att kunskap och erfarenheter 
medieras genom olika typer av kulturella redskap (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003). Att någon form 
av hjälpmedel krävs för lärande lyfte även eleverna i undersökningen fram (medierande redskaps 
betydelse för lärande diskuteras mer ingående nedan). Vad gäller relationen mellan lärande och 
medierande redskap så förekom förståelser bland eleverna att det egna lärandet gynnades av att 
läsa och skriva. Denna typ av lärande kan förstås som främst ett individuellt lärande som sker 
med hjälp av medierande redskap så som i detta fall exempelvis bok, penna och block. Den 
sociokulturella lärandesynen menar att lärande är en interaktiv aktivitet mellan människor och 
därmed ställer man sig tvekande till lärande som en individuell företeelse (se Säljö, 2000; Dysthe, 
2003) så på denna punkt skiljer sig elevernas uppfattningar med den sociokulturella lärandesynen. 
Kroksmark (2006) och Boström (1998; 2006) menar motsatt den sociokulturella lärandeteorin, 
men i likhet med dessa elever, att ett individuellt arbete gynnar lärande utifrån den anledning, 
som angivits ovan, att alla individer lär på olika sätt.  
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Det fanns elever som framhöll att deras personliga lärande innebar att få kunskaper och 
erfarenheter att använda i framtida situationer och detta är, som nämnts tidigare, något av det 
sociokulturella lärandeperspektivets grundantagande (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003).  

Vad en elev specifikt poängterade var att man själv har ansvar för sitt eget lärande. Detta 
stämmer väl överens med hur Sund (2002) ser på lärande genom att han menar att den 
individuella aspekten av lärande är viktig då det gäller att kunna reflektera över vad man lär och 
att det bara är individen själv som kan lära sig själv att lära. I ett sociokulturellt perspektiv är den 
kognitiva aspekten av lärande inte att förringa. Det anses viktigt att kunna reflektera kring och 
bearbeta information på en kognitiv nivå för att sedan delge tankarna till andra personer i 
interaktiva och kommunikativa sammanhang och på så sätt bidra till att hjälpa andra individer att 
förstå en viss företeelse (se Säljö, 2000). 

 
Förutsättningar för lärande 
 
Eleverna uttryckte en stor variation i de olika förutsättningar som de ansåg gynna lärande och 
detta resultat kan på sätt och vis ge stöd för fenomenografins förståelse av att alla individer 
upplever olika fenomen, och i detta fall lärande, på skilda sätt (se Marton & Booth, 2000). Detta 
är även något som Kroksmark (2006) och Boström (1998; 2006) menar och de pekar dessutom 
på alla människors olika möjligheter till lärande. 

Somliga elever menade att lärarledd undervisning var att föredra ur en lärandesynvinkel. Detta 
går emot vad den sociokulturella lärandeteorin menar främjar lärande då lärarledd undervisning 
kan ses som traditionell och institutionaliserad, något som samma lärandeteori anser hämma 
lärande genom att lärande abstraheras då en samhällsanknytning ofta saknas i institutionaliserat 
lärande (se Säljö, 2000).  

En stor del av eleverna poängterade behovet av att ha det lugnt och tyst då de ska lära. Med 
tanke på att det var relativt många elever som påpekat behovet av lugn och ro så kan detta tolkas 
å ena sidan som att individuella arbetssätt är att föredra och å andra sidan som att lektionerna ofta 
upplevs stimmiga. I studien av Olén (2007) framkom också hur eleverna poängterade behovet av 
lugn och ro på lektionerna samt möjlighet till att kunna arbeta i egen takt, också detta stödjer en 
teori om att individuella arbetssätt främjar lärande. 

Några individuella förutsättningar som elever ansåg vara viktigt för lärande var bland annat 
den egna motivationen och intresset. Även de elever som ingick Oléns (2007) studie visade att 
faktorer som gjorde undervisningen spännande, rolig och varierad var mycket positivt för 
lärande.  

Det fanns elever som ansåg att grupparbete var det bästa ur lärandesynpunkt och denna 
förståelse går helt i linje med den sociokulturella lärandeteorins uppfattning av att det är 
kollektiva arbetsformer som främjar lärande bäst genom att eleverna då ges möjlighet till 
interaktion och samarbete (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003).  

Intressant är att notera hur en elev lyfte fram vikten av att vara pigg och mätt när man ska lära, 
vilket kan förstås som att utan energi så blir det svårare att hålla koncentrationen på lektionerna. 
Eleverna upplevde också att de hade lättare att lära då det var ljust ute och att det gick lättast 
under vår/sommarhalvåret, vilket motsvaras av årets ljusaste tid. 

Flera elever i denna undersökning poängterade betydelsen av att arbetsformerna i skolan bör 
varieras för att lärande ska gynnas. Detta ger stöd åt såväl utbildningsplanen för Högskolan 
Dalarna (2001) som läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) där det framhålls att 
eleverna ska ges möjlighet att arbeta på olika sätt. Även Oléns (2007) studie visade att eleverna 
ansåg att lärandet gynnades då de gavs möjlighet att själva välja arbetssätt på lektionerna. Denna 
förståelse för lärande kan tolkas som att individuella arbetssätt främjar lärande, vilket går emot 
den sociokulturella lärandesynens förståelse av detsamma. Däremot ger detta stöd åt Kroksmark 
(2006) och Boström (1998; 2006) som lägger stor fokus på det individuella lärandet samt sättet på 
vilket olika individer lär. 
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Ytterligare en faktor som framkom i denna undersökning var att musik ansågs positivt i de 
lärandesituationer där eleverna arbetade själva, vilket kan tolkas som att det krävdes ett lugn i 
omgivningen för att musikens effekt på lärandet skulle vara positivt. 

Slutligen poängterade elever att lärande är beroende av interaktion och kommunikation av 
olika slag. Detta rättfärdigar den sociokulturella lärandesynen som framhåller att lärande är 
beroende av att människor ges möjlighet att lära av varandra (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003). 
 
Lärande och medierande redskap 
 
Eleverna ställde sig väldigt positivt till alla de olika redskap och hjälpmedel som finns att tillgå för 
att underlätta lärande och de menade samstämmigt att någon form av redskap var nödvändigt för 
lärande. Det redskap som fick mest positiva kommentarer var datorn med den motiveringen att 
datorn gjorde att det gick snabbare att skriva, hitta information och att datoranvändandet gav 
bättre koncentrationsmöjligheter än vad som var fallet då enbart penna och papper användes för 
att skriva med. Eleverna kan här sägas ha samma förståelse för betydelsen av medierande redskap 
för lärande som den sociokulturella lärandeteorin framhåller, dvs. att olika fysiska medierande 
redskap hjälper individen att hantera omvärlden och få den information som anses nödvändig för 
att lärande ska komma till uttryck (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003).  

Någon elev menade att Internet var en stor outtömlig källa till information och utifrån denna 
aspekt blir det viktigt för eleverna att, likt det framhålls i Lpf 94, erhålla förmågan att kunna 
orientera sig i och kritiskt granska detta stora informationsflöde som Internet faktiskt erbjuder. 

Inom den sociokulturella lärandeteorin så menar man, vilket framkommit i tidigare text, att 
lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet och att omvärlden förmedlas, medieras, med 
hjälp av kulturella redskap som är specifika för olika kulturer (se Säljö, 2000). Utifrån den 
aspekten menar Lindström (2008) att just datorn och Internet är typiska medierande redskap för 
vår kultur idag. 

Förutom datorn så lyftes även böcker fram som viktiga källor till information då eleverna 
skulle erhålla mer faktagrundade kunskaper. Penna och räknare var annars vanliga redskap som 
eleverna menade var viktiga för lärande, troligtvis för att detta är hjälpmedel som de använder 
dagligen i skolan.  

Intressant är att eleverna bara lyfte fram sådana medierande redskap som förkommer inom 
skolverksamheten. Medierande redskap som kan tänkas vara av betydelse för det informella 
lärandet i vardagslivet var det ingen elev som pekade på trots att vi använder oss av en mängd 
olika medierande redskap under såväl arbetstid som fritid. Detta bortsåg eleverna från, kanske 
därför att det formella lärandet, inom ramen för skolverksamheten, är den lärandeform som är 
mest uppenbar för eleverna. En annan faktor som kan tänkas ha bidragit till att eleverna bara 
fokuserade sådana medierande redskap som används inom skolan kan vara därför att 
undersökningen ägde rum i skolan och att eleverna på så vis blev styrda att tänka inom skolans 
ramar samt att de exempel som togs upp på enkäten rörande hjälpmedel för lärande var föremål 
som används främst i skolan.  

Förutom att bara peka på medierande redskap bestående av fysiska ting så framhölls också 
behovet av att eleverna hade hjälp av kunniga personer, kompisar och läraren då de skulle lära 
något. Det sociokulturella perspektivet menar som bekant att interaktion och kommunikation är 
viktiga delar för lärande och i enlighet med detta ansåg även eleverna att lärande underlättades då 
de hade möjlighet att lära av någon annan person. Noteras ska dock att en elev lyfte fram hur 
dåliga lärare och dåliga böcker, istället för att hjälpa lärande, försämrade lärandet. Denna 
synpunkt kan vara viktig för lärare att ta till sig så att ett medvetet val görs av vilka läranderedskap 
som eleverna erbjuds att använda i skolan. Här blir exempelvis val av läromedel väsentligt samt 
att läraren arbetar på sin egen pedagogiska framtoning.   
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Nu kan det kanske antas att det är en självklarhet att man, inom det flesta lärandesyner, menar 
att någon form av medierande redskap är nödvändiga för lärande, och därmed är detta troligtvis 
inget direkt specifikt för bara den sociokulturella lärandesynen. 
 
Individuellt eller kollektivt lärande 
 
Interaktion och kommunikation är som nämnts flertalet gånger byggstenarna inom det 
sociokulturella lärandeperspektivet och något som där anses avgörande för lärande (se Säljö, 
2000; Dysthe, 2003). Utifrån detta ter det sig självklart att det är de kollektiva arbetsformerna som 
i detta perspektiv antas främja lärande bäst. 

Det var intressant att notera det mönster som framträdde i resultatet från denna undersökning 
vilket visade hur den största andelen av eleverna å ena sidan angav att de föredrog att arbeta i 
grupp då det var roligast och innebar mindre ansvar men att eleverna å andra sidan ansåg att de lärde 
sig mer av att arbeta individuellt. Detta mönster antyder att eleverna prioriterar att ha roligt 
framför att lära sig något i skolan. Mönstret förstärks av att vissa elever kommenterade att de 
föredrar grupparbete eftersom att de då inte behöver lära sig allt och att de kan strunta i att arbeta 
om de känner för det.  

En negativ faktor rörande kollektivt arbete som framkommer tydligt är att det upplevs 
hämmande för lärande om gruppmedlemmarna har svårt att samarbeta. Detta kan visa sig som 
att vissa arbetar mer än andra, någon bestämmer allt, det blir prat om mycket annat eller att alla 
gruppmedlemmar inte hänger med och då inte hinner komma till tals. Det framgick också av 
resultatet att det lätt blir rörigt och stimmigt vid grupparbeten och helklassundervisning vilket 
eleverna ansåg hämma deras lärande. Ur en sociokulturell synvinkel anges att samarbete krävs för 
lärande, men om samarbetet inte fungerar, hur påverkas elevernas lärande då? De elever som 
upplever dessa samarbetsproblem som negativa för lärande var bland annat de elever som 
föredrog att arbeta individuellt.  

Varför det individuella lärandet var att föredra motiverades med att eleverna då kan bestämma 
själva hur de vill arbeta och att lärande främjas av att de får ta eget ansvar, tänka själva och arbeta 
i egen takt i lugn och ro. Denna förståelse av ett individuellt lärande framgick även i studien av 
Ejdemark (2007) där resultatet blev att ett individuellt lärande var positivt för den personliga 
utvecklingen och ansvarstagandet för det egna lärandet. I ett sociokulturellt lärandeperspektiv 
finns delvis en förståelse för att lärande har en individuell sida på så vis att lärande är beroende av 
personliga tankeprocesser. Dessa tankeprocesser ska dock förstås som medel av bearbeta 
information på en individuell nivå för att sedan delge dessa tankar till andra människor i 
kommunikativa och sociala sammanhang för att andra människor ska kunna ta lärdom av 
tankarna de också (se Säljö, 2000). Sund (2002) pekar också på behovet av att individer reflekterar 
över det egna lärandet för att på så vis kunna lära sig att förstå det egna lärandet.    

Det fanns de elever som följde det sociokulturella perspektivets syn på lärande genom att de 
ansåg sig lära bäst under kollektiva arbetsformer. Förutom att eleverna tyckte att detta var de 
mest positiva och roligaste arbetssätten så menade eleverna att lärande främjades av att de fick 
chansen att kunna hjälpa och lära av varandra. Eleverna menade också att kollektiva arbetssätt var 
positivt ur en lärandesynpunkt genom att det i grupp uppstår fler idéer och att eleverna då gavs 
möjlighet att lära sig kommunicera med varandra. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det 
bland annat dessa faktorer som lyfts fram som avgörande för lärande genom att lärande, vilket 
poängterats flertalet gånger, ses som en social företeelse och att kommunikation och interaktion 
människor emellan är viktigt för lärande (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003).  

Även Sund (2002) lyfter fram betydelsen av sociala gemenskaper för lärande och menar att en 
grupp människor är starkare än en enskild individ. Den styrka Sund (2002) talar om avser att en 
grupp med individer har mer kunskaper och erfarenheter än en enskild individ och att denna 
samlade styrka kan delges varandra i den sociala interaktionen som uppkommer inom gruppen. 
Dessa faktorer som vissa elever, det sociokulturella perspektivet och Sund (2002) uttrycker 
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framkom även i undersökningen gjord av Ejdemark (2007) genom att resultatet i hennes studie 
visade, likt resultatet i denna undersökning, att lärande främjas av kollektivt arbete då eleverna 
inspireras av varandra till nya tankar och idéer. 

Grunden till varför vissa elever inte tycker att kollektiva arbetsformer är bra för lärande bygger 
delvis på en förståelse av att vissa elever anstränger sig mer än andra och att en del elever därmed 
inte tillför arbetet något, utan att de istället åker ”snålskjuts” på de andra gruppmedlemmarna. 
Denna förståelse av grupparbeten lyftes även fram i undersökningen av Ejdemark (2007) där det 
framkom att om gruppen var för stor så fanns en risk att någon åkte ”snålskjuts” på de andra 
gruppmedlemmarna och som en konsekvens av detta lärde sig den personen mindre. 

Om man tittar på hur lärande framhålls i utbildningsplanen för Högskolan Dalarna (2001) och 
Lpf 94 så betonas att arbetssätten inom skolan ska varieras i så hög grad som möjligt och i Lpf 94 
framhålls det tydligt att såväl kollektiva som individuella arbetsformer ska användas. I 
styrdokumenten framkommer att detta anses viktigt för att alla elever ska få tillgodose sina behov 
och denna förståelse stämmer väl med ovanstående resonemang kring hur eleverna upplever 
detsamma. I styrdokumenten finns även en antydan till att den lärandesyn som förespråkas är den 
sociokulturella genom att det tydligt anges att lärande är beroende av såväl interaktivitet som 
kommunikation och att språket har en betydande roll för lärande (Lpf 94; SOU 1999:36). 
 
Interaktivt och kommunikativt lärande 
 
Inom det sociokulturella lärandeperspektivet spelar interaktionen och kommunikationen mellan 
människor en stor roll för lärande (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003). Bland eleverna fanns en antydan 
till att interaktion och kommunikation i form av diskussioner ansågs bra för lärande om 
diskussionerna var seriösa och höll sig till det ämne de hade för avsikt att gälla. De elever som 
menade att diskussioner var bra för lärande lyfte fram aspekter som att deras egna förståelser 
kring vissa fenomen vidgades då de fick lyssna till andras åsikter. I dessa avseenden stämmer 
elevernas förståelse väl överens med den sociokulturella lärandesynen då det gäller att lärande hos 
individer gynnas av att de få ta del av andras kunskaper och erfarenheter. 

När vissa eleverna menade att diskussioner inte gynnade lärande så kan man förstå detta som 
att eleverna hade dåliga erfarenheter av att diskussioner urartat till att bli prat kring annat än vad 
de var avsedda att behandla. Andra anledningar till att några elever upplevde diskussioner som 
negativt för lärandet var då någon elev tog över diskussionen utan att släppa in andra elever eller 
att någon elev helt enkelt inte tyckte om att diskutera. Här har det hävdas att lärare har ett ansvar 
att se till att alla elever får komma till tals samt att diskussionerna behandlar det ämne som var 
tänkt. 
 
Kontextuellt lärande 
 
Eleverna hade samma förståelse som det sociokulturella perspektivet då det gällde synen på att 
lärande främjas av att vara knutet till det sammanhang det gäller (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003). I 
fallet med skolundervisningen framgick tydligt att elevernas upplevde det som både mer givande, 
lättare och mer intressant om undervisningen kopplades till något verkligt och samhällsförankrat. 
Denna förståelse av att lärande bör vara kontextualiserad uttryckte en elev drastiskt som att 
undervisningen vore värdelös utan detta. Det uttalandet ger stöd åt den sociokulturella förståelsen 
av lärande (se Säljö, 2000; Dysthe, 2003). 

Utifrån en sociokulturell lärandesyn är det viktigt att förstå vilken typ av kunskap som är 
nödvändig i olika sammanhang och att man inte bör separera lärandet från sin kontext för då 
riskeras helheten att förloras (se Säljö, 2000). Detta pekade även en elev på då denne menade att 
man lär sig bäst i den miljö kunskapen handlar om. Just lärandemiljön var en annan aspekt av 
lärande som eleverna hade många åsikter kring. Lärandemiljön kan sägas utgöra en form av 
lärandekontext och skolmiljön blir därmed särskilt viktig för elevernas lärande i skolan. Eleverna 
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lyfte fram olika faktorer rörande hur miljön påverkar lärande. Vilka miljöfaktorer som kan tänkas 
gynna lärande är inget som den sociokulturella lärandesynen fokuserar i direkta ordalag men 
däremot menar det sociokulturella perspektivet att lärande är situerat till olika kontexter, i detta 
fall skolan, och att lärande är beroende av den omgivande sociokulturella miljön (Wertsch m.fl., 
1995). Utifrån detta kan man tolka att miljöfaktorer har betydelse för lärandet. De miljöfaktorer 
som de flesta elever upplevde som viktiga för lärande var bl.a. tystnad och lugn, att ha personer 
man känner runt omkring sig samt att ha tillgång till solljus och frisk luft. Det kan uppfattas som 
att det överlag är en hög ljudnivå i skolan då flera elever uttryckte att det var svårt att lära i skolan 
och att det istället föredrog att lära hemma. Det torde vara viktigt att man i skolan arbetar på att 
sänka ljudnivån i klassrummen så att elever kan känna att de har arbetsro i skolan och varför inte 
bedriva undervisning utomhus om eleverna anser att det är positivt för lärandet. 
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Diskussion 
 
Inledningsvis konstaterades det att lärande är en mycket komplex företeelse och detta blir i denna 
undersökning väldigt tydligt om man tittar på den stora variation i förståelser av lärande som 
eleverna i denna undersökning lyfter fram.  

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om gymnasieelevernas förståelse av det egna 
lärandet överensstämmer med den sociokulturella lärandesynen eller inte. Ett skäl till varför det är 
intressant att ta reda på hur denna överensstämmelse ser ut är, som nämnts, då både den nutida 
lärarutbildningen och dagens gymnasieskola speglas av detta lärandeperspektiv (se 
bakgrundskapitlet). Med tanke på att gymnasieeleverna möter denna lärandesyn i skolan kan man 
undra om den överensstämmer med hur eleverna själva upplever att lärande bäst sker. Anser 
eleverna att interaktion, kommunikation, sociala kontexter och kulturella redskap är viktigt för 
lärandet? 
 
Hur överensstämmer elevernas upplevelse av sitt eget lärande med den 
sociokulturella lärandesynen? 
 
Resultatet från denna undersökning visar att det inte går att urskilja bara ett sätt att förstå lärande 
på, utan lärande måste delvis förstås som en mycket specifikt personlig upplevelse.  

Det var intressant att notera hur i stort sett alla elever i undersökningen kunde förklara vad de 
upplevde att begreppet lärande stod för. Men när eleverna i stället ombads beskriva hur de 
upplevde sitt eget lärande så verkade det plötsligt bli svårare genom att en relativt stor andel elever 
lät bli att svara på enkätfrågan eller att de svarade med ett frågetecken. Intressant var också att det 
framkom olika förståelser kring innebörden av lärandebegreppet rent allmänt jämfört med 
innebörden i det egna lärandet.  

Vissa elever uttryckte samma förståelse som det sociokulturella lärandeperspektivet gällande 
innebörden i begreppet lärande. Lärande motsvaras utifrån detta av att individer erhåller nya 
kunskaper och erfarenheter i interaktiva och sociala sammanhang, där dessa nya kunskaper och 
erfarenheter blir redskap att använda i framtida livssituationer.  

Vid beskrivningen av det egna lärandet var det bara vissa elever som gav det egna lärandet 
samma betydelse som begreppet lärande, dvs. att man lär något nytt. En betydande andel elever 
gav istället det egna lärandet en innebörd av hur de lär genom att exemplifiera olika arbetssätt som 
de ansåg att deras lärande främjades av. Här uttrycktes förståelser av att interaktion och 
kommunikation i form av diskussioner var bra ur lärandesynpunkt vilket överensstämde med en 
sociokulturell lärandesyn. Men det var inte alla elever som upplevde lärande på samma sätt som 
det sociokulturella lärandeperspektivet, utan en del elever föredrog exempelvis lärarledd 
undervisning och att arbeta individuellt. Denna tudelade förståelse av lärande var tydlig hela 
undersökningen igenom. Det fanns dock en relativt stor andel elever som helt gick i linje med en 
sociokulturell förståelse av lärande medan en betydande resterande del inte alls höll med genom 
att dessa elever istället framhöll motsatta förståelser till hur deras lärande bäst stimulerades. Dessa 
motsatser kunde exempelvis vara att eleverna föredrog individuellt arbete istället för kollektivt 
och att interaktivitet och kommunikation överlag inte ansågs främja lärande.  

Nu ska det observeras att det förekom att vissa elever hade samma förståelse som den 
sociokulturella lärandesynen då det gällde vissa aspekter av lärande medan de skiljde sig åt i 
förståelse gällande andra lärandeaspekter. Detta kunde visa sig i form av att någon elev menade, i 
enlighet med en sociokulturell lärandesyn, att medierande redskap och samhällsanknuten 
undervisning främjar lärande, men motsatt en sociokulturell lärandesyn så ansåg eleven att 
individuellt arbete främjar lärandet bättre än kollektivt arbete.  

Om man tittar på de två lärandeaspekter som ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att 
lärande bör vara samhällsanknutet och att lärande är beroende av medierande redskap så fanns 
det inga elever som uttryckte en motsatt förståelse till detta utan tvärtom så uttrycktes bara 
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kommentarer kring hur samhällsförankrat lärande och medierande redskap ansågs viktiga och 
betydelsefulla för lärande.  

De flesta eleverna ansåg att lärande främjas av samarbete och diskussion men trots denna 
överensstämmelse mellan en stor del av gymnasieeleverna och den sociokulturella lärandeteorin 
så får man inte bortse från att det faktiskt finns en betydande andel elever som upplever sitt 
lärande på ett annat sätt. De elever som menade att deras lärande främjades av individuella 
arbetssätt motiverade detta bland annat med att arbete i lugn och ro och egen takt möjliggjordes.  

Vissa elever upplevde att interaktiva och kommunikativa sammanhang som exempelvis 
grupparbeten och diskussioner, var negativa för lärande. Detta kan tolkas bero på att dessa elever 
bland annat upplevde att medlemmarna i gruppen inte tog grupparbetet seriöst utan att det 
istället blev stimmigt och rörigt och att fokus hamnade på fel saker än vad arbetet egentligen 
avsåg. Här anser jag att lärarens roll blir tydlig då denne måste ansvara för att ordningen i 
gruppen fungerar så att arbetssättet får det syfte som det var tänkt ur ett lärandeperspektiv. En 
intressant fundering är vad som skulle hända om grupparbetet fungerade väl. Skulle då vissa av 
eleverna, som i denna studie uttryckt sig negativt kring grupparbete och lärande, omvärdera sin 
förståelse för hur kollektiva arbetsformer påverkar lärande och kanske istället tycka att det 
stimulerar lärande? 
 
Resultatet i denna undersökning visar att lärare måste ha en förmåga att se till varje elevs behov 
av den anledningen att det inte bara finns ett sätt att lära på. Man kan sammanfatta denna 
undersökning med att den sociokulturella lärandesynen överensstämmer relativt väl med hur en 
majoritet av gymnasieungdomarna i studien uppfattar lärande, men att denna lärandesyn inte 
passar alla elever. Detta resultat är som tidigare nämnts inte generaliserbart för gymnasieelever 
över lag men det kan däremot verka som en riktlinje och öppna upp för intressanta och givande 
diskussioner kring denna typ av frågor. 

Mot bakgrund av detta kan man anse att det vara bra att det i Lpf 94 uttryckligen står att 
eleverna ska ges möjlighet att arbeta såväl under kollektiva som individuella former så att var 
elevs behov kan tillgodoses vid i alla fall något tillfälle. I utbildningsplanen för lärarutbildningen 
vid Högskolan Dalarna så framkommer tydligt en förståelse av att lärarutbildningen bygger på ett 
sociokulturellt lärandeperspektiv men att det ändå betonas att det är viktigt att arbetssätten i 
skolan varieras, vilket denna undersöknings resultat bekräftar behovet av. Det framgår även i 
utbildningsplanen för lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna (SOU 1999:36) att lärare behöver 
ha en god förståelse för elevernas eget lärande för att lärarna ska kunna stödja eleverna i deras 
personliga utveckling. Att det är viktigt för lärare att förstå hur eleverna upplever det egna 
lärandet kan man utifrån resultatet av enkätundersökningen slå fast mot den bakgrunden att 
lärande som företeelse är såväl komplext, varierat som mycket individuellt. Resultatet kan tolkas 
som att det är viktigt för lärare att förstå hur eleverna upplever sitt eget lärande för att kunna ge 
det stöd eleverna behöver i deras utveckling och fortsatta lärande.  

Vad gäller lärandeupplevelser som sådana så finns det fler intressanta områden att undersöka. 
Ett forskningsområde skulle kunna vara att undersöka hur/om elevers lärandeupplevelser skiljer 
sig om man tittar ur ett genusperspektiv? Ett annat intressant forskningsområde skulle kunna 
vara att undersöka hur elever ska kunna öka sin medvetenhet kring det egna lärandet. I denna 
studie framgår det tydligt att eleverna över lag har svårt att förstå vad det egna lärandet egentligen 
innebär. Ett antagande om att en medvetenhet kring det egna lärandet skulle kunna underlätta för 
elever att nå skolans mål gör att detta forskningsområde kan anses vara såväl intressant som 
viktigt att studera. 
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Sammanfattning 
 

Denna undersökning bygger på en fenomenografisk enkätstudie där de gymnasieelever som 
ingick i undersökningen gavs möjlighet att i egna ord beskriva sina upplevelser kring olika 
aspekter av deras personliga lärande.  

Syftet var att jämföra hur gymnasieelevers upplevelse av sitt eget lärande överensstämmer med 
det sociokulturella perspektivets lärandesyn. Undersökningen byggde på en kvalitativ 
fenomenografisk enkätstudie efter det att eleverna i studien deltagit i en undervisningsövning 
grundad på ett sociokulturellt pedagogiskt arbetssätt. Denna undervisningsövning hade för syfte 
att låta eleverna arbeta på olika sätt innan undersökningen för att, om de behövde, kunna relatera 
enkätfrågorna till dessa olika arbetssätt. 

Det var elever från tre gymnasieklasser, med såväl studieförberedande som yrkesförberedande 
inriktning, som deltog i studien och dessa elever blev, utifrån en behovstilldelning, tilldelade 
författaren, på den skola som undersökningen avsåg. Behovstilldelningen grundades på att de 
klasser som blev utsedda att delta i undersökningen inte hade genomfört den nämnda 
undervisningsövningen, som även var obligatorisk på skolan.  

Klasserna som ingick i undersökningen utgjordes av en samhällsvetarklass (28 elever som gick 
första året), en fordon- och hantverksklass (27 elever som gick andra året) och en barn- och 
fritidklass (25 elever som gick andra året). Det totala elevunderlaget uppgick till 80 elever, men 
efter vissa bortfall så var det 53 elever som deltog i undersökningen. 

 
De frågeställningar som fokuserades var:  

- Vad uppfattar gymnasieelever att begreppet lärande innebär? 
- Hur erfar gymnasieelever sitt eget lärande?  
- Under vilka förutsättningar erfar gymnasieelever det mest gynnsamt att lära? 
- Hur upplever gymnasieelever att redskap/hjälpmedel påverkar deras lärande? 
- Hur upplever gymnasieeleverna sitt lärande under individuella respektive 

kollektiva arbetsformer? 
- Hur erfar gymnasieelever att deras lärande påverkas av språk och kommunikation 

ex. i form av diskussioner?  
- Hur upplever gymnasieelever kontextens betydelse för sitt lärande?  
- Vad innebär lärande i ett sociokulturellt perspektiv? 
- Hur överensstämmer gymnasieelevers upplevelse av sitt eget lärande med det 

sociokulturella perspektivets lärandesyn? 
 
Innan den ordinarie enkätundersökningen, så genomfördes en pilotstudie där fyra elever på 
naturvetarprogrammet deltog. Dessa elever hade alldeles innan tiden för undersökningen även de, 
genomför en övning som byggde på ett sociokulturellt arbetssätt och därmed blev 
förutsättningarna för dessa elever mycket lika som för dem som ingick i den ordinarie studien. 
Pilotstudien syftade till att pröva såväl metoden som frågeformuleringarnas tydlighet. Den ena 
enkäten hade mer generella frågor rörande lärande och den andra enkäten hade mer specifikt 
formulerade frågor i relation till det sociokulturella perspektivet. Enkäten med de mer generella 
frågeformuleringarna var den som slutligen användes i den ordinarie enkätstudien. 

Resultatet i undersökningen visar på lärandets komplexitet genom att det tydligt framkommer 
att det inte bara finns ett sätt att lära på utan lärande som företeelse är såväl komplext, varierat 
som mycket individuellt. Undersökningen lyfte fram att den sociokulturella lärandesynen 
överensstämmer relativt väl med hur en majoritet av undersökningens gymnasieungdomar 
uppfattar lärande, men att denna lärandesyn inte är anpassad till alla elever.  

Resultatet kan tolkas som att det är viktigt för lärare att förstå hur eleverna upplever sitt eget 
lärande för att kunna ge det stöd eleverna behöver i deras utveckling och fortsatta lärande. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Vem bär ansvaret för dagens miljöproblematik – Jag eller Du? 
 
Naturkunskap A – Övning inom avsnittet Miljö 
 
Denna övning går ut på att du skriver och reflekterar kring en miljöfråga eller ett miljöproblem 
som du tycker är intressant eller som du vill veta mer om. Därefter skriver du en 
inlämningsuppgift, som är obligatorisk för att få godkänt på kursen, där du 
refererar och analyserar en aktuell tidningsartikel som behandlar ditt 
område. Övningen avslutas med att ni i grupper diskuterar era 
miljöfrågor/problem med varandra. 
  
Uppgift 1 a) & b) – Hemuppgift  
 

1. a) Fördjupa dig inom en valfri miljöfråga eller ett miljöproblem 
genom att söka reda på information om ditt valda område. 
Sammanfatta frågan/problemet i en text på max en A4 sida. Kom 
ihåg att ange källor! 

 
b) Skriv ned vad du anser i frågan eller om problemet? Vad beror det på? Hur ser frågan 
eller problemet ut? Är det en fråga eller ett problem för en enskild individ, ett helt 
samhälle eller kanske för hela världen? Anser du att någon bär ansvar i frågan eller för 
problemet, isåfall vilken/vilka? Vilka lösningar finns? Skriv ned dina tankar i en 
diskussionsdel på max en A4 sida. 
 
Var förberedd på att kunna presentera ditt valda miljöområde i gruppdiskussionerna v.15! 

 
Uppgift 2 a) & b) – Inlämningsuppgift Låt den totala uppgiften omfatta ca 1-2 A4 sidor. 
 

2. a) Välj en aktuell tidningsartikel som handlar om just den miljöfråga eller det 
miljöproblem som du valt. Börja med att skriva ett referat av artikeln. Kom ihåg att vara 
källkritisk genom att tänka på vem som skrivit artikeln och för vem den är skriven.  

 
b) Hur ställer sig författaren i frågan eller till problemet? Vilka orsaker och lösningar ser 
författaren rörande problemet/frågan? Stämmer dina och författarens synpunkter 
överens med varandra i frågan eller till problemet? Om nej, hur skiljer sig era synpunkter?  

 
Uppgift 3 – Gruppdiskussion 
 

3. Presentera era miljöfrågor/problem och för varandra i gruppen och avsluta med en 
gemensam diskussion kring de olika miljöfrågorna/problemen där ni tittar på skillnader 
eller likheter dem emellan. Försök hitta olika lösningar till de olika 
miljöfrågorna/problemen! Låt någon i gruppen föra anteckningar över era funderingar 
och lösningsförslag så kan vi ta upp det i helklass om tid finns! 
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Bilaga 2 
 
Elevundersökning 
 
Hur upplever Jag mitt eget lärande? 
 
Svara på frågorna som följer utifrån din egen upplevelse eller 
uppfattning i frågan! Svara så utförligt du kan! 
 
 

1. Vad uppfattar du att begreppet lärande står för? 
 

 
 
 
 
 

2. Beskriv hur du upplever ditt eget lärande, dvs. vad tycker du att ditt eget lärande innebär! 
 
 
 
 
 
 
 

3. Under vilka förutsättningar/i vilka situationer anser du att du lär bäst/har lättast att lära? 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vilka arbetsformer tycker du gör det lättast för dig att lära? Förklara hur du tänker? 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Beskriv om du upplever, och i så fall hur du upplever, skillnader i ditt lärande då du arbetar 
individuellt jämfört med då du arbetar i grupp med andra?  
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6. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du, med tanke på hur du lär, då du arbetar 

individuellt/självständigt jämfört med då du arbetar i grupp/gemensamt? Förklara! 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hur upplever du att diskussioner påverkar ditt lärande? Hjälper diskussioner dig i ditt 
lärande eller inte? Beskriv hur du tänker! 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Hur upplever du att hjälpmedel påverkar ditt lärande? Med hjälpmedel menas alla de 
saker eller personer som man kan använda sig av då man lär ex. dator, räknare, pennor, 
böcker, kunniga personer, kompisar osv. Förklara hur du tänker kring detta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Lärande kan ske i många olika miljöer. Beskriv hur upplever du att ditt lärande påverkas 
av sammanhanget som lärandet sker i?   

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Hur upplever du ditt lärande då undervisningen i skolan kopplas till händelser i samhället 
jämfört med om undervisningen inte kopplas till konkreta vardagsexempel?   
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Bilaga 3 
 
Elevundersökning 
 
Hur upplever Jag mitt eget lärande? 
 
Svara på frågorna som följer utifrån din egen upplevelse eller 
uppfattning i frågan! Svara så utförligt du kan! 
 
 

1. Vad uppfattar du att begreppet lärande står för? 
 
 
 
 
 
 

2. Beskriv hur du upplever ditt eget lärande, dvs. vad tycker du att ditt eget lärande innebär! 
 
 
 
 
 
 
 

3. Under vilka förutsättningar/i vilka situationer anser du att du lär bäst/har lättast att lära? 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vilka arbetsformer tycker du gör det lättast för dig att lära? Förklara hur du tänker? 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Beskriv om du upplever, och i så fall hur du upplever, skillnader i ditt lärande då du arbetar 
individuellt, som ex. med genteknikuppgiften jämfört med då du arbetar i grupp med 
andra, som ex. vid laborationer?  
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6. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du, med tanke på hur du lär, då du arbetar 

individuellt/självständigt jämfört med då du arbetar i grupp/gemensamt? Förklara! 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hur upplever du att diskussioner påverkar ditt lärande? Hjälper diskussioner i 
undervisningen dig i ditt lärande, jämför med genteknikdiskussionen? Beskriv hur du 
tänker! 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Hur upplever du att hjälpmedel påverkar ditt lärande? Med hjälpmedel menas alla de 
saker eller personer som man kan använda sig av då man lär ex. dator, räknare, pennor, 
böcker, kunniga personer, kompisar osv. Jämför med de hjälpmedel du använde dig av 
vid ditt arbete med genteknikuppgiften. Förklara hur du tänker kring detta! 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Lärande kan ske i många olika miljöer. Beskriv hur upplever du att ditt lärande påverkas 
av sammanhanget/miljön som lärandet sker i?   

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Hur upplever du ditt lärande då undervisningen i skolan kopplas till händelser i samhället, 
exempelvis genteknikuppgiften, jämfört med om undervisningen inte kopplas till 
konkreta vardagsexempel och bara utgår från skolverksamheten och läroböckerna?   
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