
2007:082 

E X A M E N S A R B E T E

Hur kan lärandet stimuleras?
En studie ur ett lärarperspektiv

 Katarina Alatalo
 Ann-Charlotte Essberg

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2007:082  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--07/082--SE



 

 
 
 
 
 
 
 

Hur kan lärandet stimuleras? 
 

– en studie ur ett lärarperspektiv 
 
 
 
 
 
 

Katarina Alatalo 
Ann-Charlotte Essberg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lärarutbildningen 
Institutionen för pedagogik och lärande 

Luleå tekniska universitet 
 

Handledare: Dennis Groth 
 

Examensarbete LUA304, vt 2007 

  



 

ABSTRAKT  
 
Syftet med vårt examensarbete var att få en förståelse för hur lärandet kan stimuleras i en sko-
la för alla. Studien hade ett lärarperspektiv på elevers lärande och vi hade tre frågeställningar 
som stöd för att uppnå studiens syfte: Hur gör lärarna för att stimulera elevers lärande? Vad 
utgår lärarna från när de planerar sina lektioner? Känner lärarna sig tillräckliga när det gäller 
att stimulera elevers lärande? För att få en förståelse för detta gjorde vi kvalitativa intervjuer 
med sex lärare med elever i år 1-3. Intervjuerna utfördes på tre skolor i Luleå kommun. Ex-
empel på vad lärarna gör för att stimulera eleverna i lärandet är att de har varierad undervis-
ning, de reflekterar och utvärderar tillsammans med eleverna samt att de ger uppgifter på en 
lämplig nivå. För att stimulera eleverna gör lärarna även eleverna medvetna om sitt eget 
lärande och tydliggör målen från styrdokumenten för dem, det kan exempelvis ske genom ar-
bete med portfolio. Vid planeringen utgår lärarna främst från styrdokumenten, eleverna, aktu-
ella händelser och situationer samt vad som är möjligt utifrån skolmiljöns utformning. Fakto-
rer som påverkar om lärarna känner sig tillräckliga är gruppens storlek och sammansättning. 
Till övervägande del har vårt examensarbete ett sociokulturellt perspektiv och i resultatet 
kunde vi se kopplingar till detta, exempelvis använde lärarna grupparbeten som en metod i 
undervisningen samt att samverkan mellan hem och skola är viktigt eftersom elevens kultur 
innefattar dem båda.  
 
 
 
Nyckelord: Lärande, stimulering, sociokulturellt perspektiv, en skola för alla  
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1 INLEDNING 

 
Under vår utbildning vid Luleå tekniska universitet har vi gjort ett flertal verksamhetsförlagda 
utbildningar där vi har fått kunskap om hur skolan fungerar i praktiken. I läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet kan vi läsa att skolan ska sti-
mulera alla elever (Skolverket, 2006a). Vi ser det som en stor utmaning att lyckas stimulera 
alla elever i lärandet och därför vill vi genom vårt examensarbete få en förståelse för hur lä-
rarna gör detta. Vad utgår lärarna ifrån vid planering och upplever de att de räcker till i den 
lärande processen med eleverna? För att få en förståelse för detta har vi valt att intervjua lära-
re eftersom vår studie är ur ett lärarperspektiv på elevers lärande.  
 
Eftersom vi själva är blivande lärare mot tidigare år tyckte vi att det var självklart att välja 
elever i denna kategori. Vi har i denna studie valt att begränsa oss till eleverna i år 1-3. Detta 
eftersom vi har erfarenhet av att de flesta elever är motiverade och tycker att det är roligt att 
börja skolan men denna motivation och glädje minskar för många med åren. Även Järbur 
(1992) skriver att eleverna är nyfikna och intresserade av att lära sig när de börjar skolan. För 
att behålla nyfikenheten och intresset tror vi att det är oerhört betydelsefullt att lyckas stimule-
ra eleverna redan från skolstarten. Läraren är en viktig resurs för elevers lärande och vi hop-
pas att vi efter detta examensarbete kommer att vara bättre rustade för att behålla nyfikenhe-
ten och intresset hos eleverna.  
 
Alla människor är olika och lär sig på olika sätt men hela tiden sker ett lärande precis som 
Wenger (1999) hävdar. När vi kommer ut i arbetslivet vill vi vara förberedda för att kunna 
bemöta alla elevers egenskaper och olikheter för att hjälpa dem i sitt fortsatta lärande. Vi hop-
pas att detta examensarbete kan utgöra ett underlag för oss, men även för andra nyfikna, då 
det gäller att få en förståelse för hur lärandet kan stimuleras i en skola för alla.  
 
 

Tjugoåtta elever 
Tjugoåtta elever 
individer 
människor 
med 
tjugoåtta viljor 
från 
tjugoåtta hemförhållanden 
 
Vilken utmaning! 
 

Lars Andersson 
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2 SYFTE  
 
Syftet är att få en förståelse för hur lärandet kan stimuleras i en skola för alla.  
 
 

2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
För att uppnå studiens syfte har vi följande frågeställningar.  

• Hur gör lärarna för att stimulera elevers lärande? 
• Vad utgår lärarna från när de planerar sina lektioner?  
• I vilken utsträckning upplever lärarna sig tillräckliga när det gäller att stimulera ele-

vers lärande?  
 
 

2.2 MÅLGRUPP 
Studien är ur ett lärarperspektiv och vår målgrupp är lärare i år 1-3. 
 
 
 

3 BAKGRUND 
 
I bakgrunden tar vi upp relevant underlag från styrdokumenten samt tidigare forskning som 
lämpar sig för vår studie om hur lärandet kan stimuleras i en skola för alla. Med ordet stimule-
ra menar vi i denna studie ”pigga upp, egga, sporra” (Svenska Akademien, 2006, s. 907).  
 
 

3.1 STYRDOKUMENT 
 
Skolans styrdokument utarbetas på olika nivåer. Riksdagen är ansvarig för att utarbeta skolla-
gen medan regeringen utarbetar förordningar och där ingår bland annat läroplaner, program-
mål och kursplaner för grundskolan. Även Skolverket utarbetar styrdokument som föreskrifter 
med exempelvis kursplaner för gymnasieskolan, betygskriterier för alla skolformer samt all-
männa råd (Skolverket, 2005b). 
 
 

3.1.1 Skollagen 
 
Sveriges riksdag beslutande 1962 om landets första skollag med de grundläggande bestäm-
melserna för alla skolformer (Nationalencyklopedin, 2003). Den nuvarande skollagen är från 
1985 men under åren har den reviderats ett antal gånger. Lagen behandlar bland annat skol-
plikten vilket man kan läsa om i det tredje kapitlet. Skolplikten innebär att barn som är bosatta 
i landet är skyldiga att gå i skolan från höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år. Skol-
plikten upphör på vårterminen det kalenderår barnet fyller 16 år. Åldern för barnet vid skol-
pliktens start och upphörande kan dock variera något (Forkman, 2002). 
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I kapitel 1 med de allmänna föreskrifter kan man läsa att  
 

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala 
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet 
för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 
anordnas i landet. (SFS 1985:1100 1kap. 2 §) 

 
 

3.1.2 Läroplaner 
 
I Sverige har vi idag tre olika läroplaner som regeringen har fastställt, Läroplan för det obliga-
toriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), Läroplan för förskolan 
(Lpfö 98) och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Grundskolan har haft fyra lä-
roplaner genom tiderna, den första var Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62), därefter kom 
Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69), följd av Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) och 
sedan den nuvarande Lpo 94. Läroplanerna är skolans riktlinjer om hur skolverksamheten ska 
vara upplagd och vilka mål eleverna ska uppnå eller sträva mot.   
 
För att undervisningen ska bli stimulerande för den enskilda eleven och dennes behov kan vi i 
första kapitlet, Skolans värdegrund och uppdrag, i Lpo 94 läsa att: 
 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och att växa med sina uppgifter. I skolarbe-
tet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna upp-
märksammas. (Skolverket 2006a, s. 6)  
 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den till-
fredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Skolverket, 2006a, 
s. 7) 

 
I Lpo 94 går det även att läsa om lärarnas riktlinjer.  Fokus ligger på att läraren skall 
planera sin undervisning utifrån ”varje enskild individs behov, förutsättningar, erfaren-
heter och tänkande (Skolverket, 2006a, s. 12)”. Vidare kan man läsa att: 

 
 Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven  
–utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga,  
-upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt 
(Skolverket, 2006a, s. 12) 

 
 

3.2 VETENSKAPLIGA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE 

3.2.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom interaktion. Perspektivet utgår 
från att människors och instutitioners kunskap skapas och upprätthålls genom in-
teraktion som sker i specifika kulturella kontexter (Evaldsson, m.fl., 2001). I sam-
spel tar barn (eller vuxna) till sig sätt att tänka, tala och utföra handlingar som de 
blir delaktiga i. (Williams, 2006, s. 47) 
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I ett sociokulturellt perspektiv är kulturen viktig. Med kultur menar Säljö (2000) den uppsätt-
ning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som individen skaffar sig genom 
samspel med omvärlden. Detta är de immateriella resurserna. I begreppet kultur ingår även 
enligt honom materiella redskap, fysiska artefakter, vilket innebär allt fysiskt som finns runt 
omkring oss. I artefakterna finns våra tidigare kunskaper och erfarenheter inbyggda. De mate-
riella och immateriella resurserna, som båda ingår i kulturen, löper parallellt med varandra.  
 
Fokus i ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan kollektiv och individ. Människor le-
ver gemensamt i kulturer där vi tänker och samspelar tillsammans. Detta ger en kollektiv kun-
skap i kulturen och delar av den återskapas hos den enskilde individen (Säljö, 2000). För att 
detta ska vara möjligt är kommunikation och språkanvändning en förutsättning eftersom den 
utgör länken mellan den enskilda individen och omgivningen (Sträng & Dimenäs, 2000). 
Även Dysthe (2003) skriver om språkets betydelse i det sociokulturella perspektivet, ”Från ett 
sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation själva förbindelseledet mellan indivi-
duella mentala processer och sociala läroaktiviteter.” (Dysthe, 2003, s. 10) Eftersom det mesta 
lärandet sker genom att lyssna, läsa, skriva och tala, har språket stor betydelse för lärandet 
(Dysthe, 2003). 
 
I ett sociokulturellt perspektiv betonas att vad, hur och på vilket sätt vi lär oss skiljer sig åt be-
roende på vilka kulturella omständigheter vi lever i. Människor lär sig alltid någonting men 
frågan är bara vad de lär sig vid olika situationer (Säljö, 2000). Även Wenger (1999) anser att 
vi lär oss hela tiden, att lärandet inte är en separat aktivitet. Det finns tillfällen då lärandet 
sätts i fokus men det behöver nödvändigtvis inte vara vid de tillfällena vi lär oss mest. Han 
påpekar också att även om någon misslyckas med att lära sig det som var tänkt vid någon si-
tuation så har den oftast lärt sig någonting annat istället.  
 
Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog som ansåg att utgångspunkten för lärandet är 
den sociala gruppen.. Han menade att vi utvecklas och förändras hela tiden och vid varje möte 
med andra människor har vi möjligheter att få nya kunskaper av varandra (Säljö, 2000). Vy-
gotskij ansåg att människans utvecklingsprocess går från yttre aktiviteter som har skett ihop 
med andra människor och med hjälp av redskap, i speciella kulturella miljöer, till inre proces-
ser (Strandberg, 2006). Utgångspunkten för lärande och utveckling sker i den sociala miljön 
(Dysthe, 2003).  
 
Ett viktigt begrepp Vygotskij (1978) bidrog med är den proximala utvecklingszonen vilken 
handlar om att eleven passerar sin aktuella förmåga genom att lösa problem med stöd och 
hjälp av kamrater eller lärare. Det är den närmast belägna utvecklingszonen, som människan 
inte klarar av själv men klarar av tillsammans med en annan (Strandberg, 2006). Wood (1999) 
beskriver den som klyftan vilken existerar mellan vad människan dels kan klara av själv och 
dels tillsammans med någon annan som har mer kunskaper och färdigheter. Vygotskij själv 
förklarar den proximala utvecklingszonen så här: 
 

It is the distance between the actual developmental level as determined by independent prob-
lem solving and the level of potential development as determined through problem solving 
under adult guidance or in collaboration with more capable peers. (Vygotskij, 1978, s. 86) 

 
Vygotskij ansåg att om lärandet sker i utvecklingsnivåer som eleven redan har uppnått, är det-
ta ineffetivt för elevens utveckling (Vygotskij, 1978).  Imsen (2000) menar att den pedagogis-
ka utmaningen ligger i att utnyttja utvecklingszonen genom att stimulera barnet att arbeta ak-
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tivt tillsammans med andra och ge hjälp och stöd för att till slut kunna klara av att utföra upp-
giften på egen hand. 
 
 

3.2.2 Kognitivt perspektiv 
 
Inom det kognitiva perspektivet är den schweiziske filosofen och psykologen Jean Piaget 
(1896-1980) en som har haft stor inverkan på hur skolans undervisning har varit upplagd un-
der många år. Han anser att lärandet är något som sker individuellt och eleven måste vara en 
aktiv lärande individ. Människan konstruerar kunskap genom att agera på omvärlden och kun-
skapen konstrueras inom individen som en följd av egna upptäckter. För att kunna lära sig 
måste dock individen utvecklas och mognas först och sedan föregår det lärande (Imsen, 
2000). I Piagets teori skapar barn sin egen kunskap men socialt samspel kan ändå underlätta 
utvecklingen eftersom barn då får fundera över andras synsätt och uppfattningar och då kan 
ompröva sina egna uppfattningar (Wood, 1999).  
 
Piaget ansåg att utvecklingen sker i olika stadier (Elkind, 1982). Elever i år 1 befinner sig i 
tredje stadiet som kallas för de konkreta operationernas stadium och den varar upp till 10-11 
års ålder. I detta stadium förstår elever enkla abstrakta begrepp som är förankrade i deras egen 
erfarenhet. Piaget beskrev hur barnet/eleven förflyttar sig från ett stadium till nästa med hjälp 
av begreppen assimilation och ackommodation (Imsen, 2000). Assimilation innebär att eleven 
försöker tolka nya erfarenheter med det som eleven redan behärskar och på så sätt bekräftas 
elevens invanda tankemönster utan något nytänkande. I ackommodation tvingas eleven till ett 
nytänkande. Eleverna ställs inför nya utmaningar och krav som kräver ett nytänkande. Deras 
tidigare erfarenheter går inte längre att förklara på det sätt som de har varit vana vid och när 
nytänkande sker, går elever uppåt i utvecklingsnivån. Piagets perspektiv på kunskapsbildning 
är att det sker en förändring i elevers tänkande, från att ha förstått och tolkat omvärlden på ett 
visst sätt till ett annat sätt (Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1991).  
 
När det handlar om språk skriver Wood (1999) att Piaget anser att det är ett medium där tän-
kandet äger rum. Han skriver vidare att Piaget även menar att barn inte kan diskutera ratio-
nellt med varandra innan sju- till åttaårsålder eftersom samtalens innehåll bestäms av vilket 
utvecklingsstadium barnen befinner sig inom. När barn i förskoleåldern leker med varandra 
hävdar Piaget att talet i leken inte behöver vara ett samtal eftersom barn i den åldern enligt 
honom inte kan sätta sig in i hur saker och ting är sett ur någon annans synvinkel. Detta klarar 
de först vid sjuårsåldern när de kommit in i konkreta operationernas stadium. Språket påver-
kas alltså av vad barnen klarar av att assimilera (Wood, 1999).  
 
 

3.2.3 Gardners multipla intelligenser  
 
Den amerikanske professorn Howard Gardner anser att människan har nio olika intelligenser 
och att vi är olika begåvade inom dessa (Nationellt centrum för flexibelt lärande, 2007). 
Gardners definition på intelligens är ”förmågan att lösa problem eller framställa produkter 
som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang. ” (Lindström, 1998, s. 208) Vi kan 
vara väl begåvade inom ett område men svagare inom ett annat. De nio intelligenserna är: 
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• Lingvistisk intelligens, som handlar om språk, att kunna använda språket i tal och 
skrift för att uppnå sina mål. 

 
• Logisk-matematisk intelligens, att logiskt kunna analysera problem och använda ma-

tematiska beräkningar, kunna se sammanhang och göra vetenskapliga undersökningar. 
 
• Musikalisk intelligens, innebär att utföra, komponera och uppskatta musik. 
 
• Kroppslig-kinestetisk intelligens innebär hur man kan använda kroppen för att lösa 

problem eller skapa produkter, uttrycka idéer eller känslor. Att man har bra koordina-
tion.  

 
• Spatial intelligens innebär att man har förmågan att känna igen mönster i stora ytor 

och små ytor, att kunna uppleva färg, rymd, linjer och former med känsla. 
 
• Interpersonella intelligensen betecknar en persons förmåga att förstå andra människors 

känslor, kunna känna stämningar hos andra och kunna avläsa människors känsloläge. 
Personer med denna intelligens samarbetar ofta bra med andra. 

 
• Intrapersonella intelligensen innefattar förmågan om självkännedom och att man kan 

skilja på sina egna olika känslor. 
 
• Naturalistisk intelligens, vilket innebär kunnandet att känna igen och klassificera olika 

växter och djur i sin miljö. 
 
• Existentiell intelligens innefattar funderingar över livets mening och relationerna i 

universum.   
 
Gardner (1998) anser att skolans undervisningssystem främjar de elever som har god språklig 
och logisk-matematisk begåvning, eftersom i undervisningen används nästan uteslutande bara 
dessa intelligenser. Därför anser han att skolan bör förändras så att alla intelligenser nyttjas i 
undervisningen. Vidare menar Gardner att det är viktigt att barn redan från tidig ålder får ”ar-
beta intensivt med de material som göder de olika mänskliga intelligenserna och kombinatio-
ner av intelligenser.” (Gardner, 1998, s. 210) I ett projekt, Projekt Spectrum, vilken Gardner 
och forna kollegor till honom samarbetar i, har de utformat stimulerande miljöer där de olika 
intelligenserna kommer till användning. Ett Spectrum-klassrum består av olika miljöer med 
material som berikar de olika intelligenserna. Exempel på klassrummets utformning är natur-
hörnor, där eleverna får undersöka olika biologiska föremål och jämföra dessa med andra ma-
terial, vilket kräver både sensorisk och logisk-analytisk förmåga. I ett Spectrum-klassrum kan 
det även finnas en bygghörna med möjligheter att tillverka en modell av klassrummet samt 
möjligheter att manipulera foton av eleverna och lärarna i klassrummet. Intelligenserna som 
används i bygghörnan är spatial, kroppslig och personlig intelligens. Gardner nämner även att 
det finns sagohörna, där den språkliga, dramatiska och fantasiskapande förmågan används. 
(Gardner, 1998) 
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3.3 EN SKOLA FÖR ALLA 
 
Skolan ska vara en plats för alla men så har det inte alltid varit. När grundskolan infördes i 
Sverige 1962 fick vi en skola som var tänkt att vara för alla barn. Brodin och Lindstrand 
(2004) skriver däremot att det var först 1968 som alla barn, oavsett graden av funktionshinder, 
fick rätt till skolgång och daglig verksamhet. 
 
Skolan har många gånger granskats kritiskt och granskningen har bland annat gällt om skolan 
kan vara en plats för alla klasser, socialgrupper och kulturer. Skolan har ofta olika förvänt-
ningar på eleverna beroende på vilken bakgrund de har. Elever som har högutbildade föräldrar 
klarar sig bättre i skolan än andra elever. Lärarna visar ofta större uppskattning för vissa ele-
vers kunskaper och erfarenheter och det gör att skillnaderna mellan olika klasser blir tydligare 
(Skolverket, 2003). Järbur (1992) anser att skolan ska vara en plats som alla elever ska längta 
till. Ett problem som finns idag är att många elever inte vill lära sig det som lärs ut i skolan. 
När barnen börjar skolan har dock de allra flesta en nyfikenhet och lust att lära men för många 
försvinner den och det är enligt Järbur (1992) ett problem.  
 
I det svenska skolväsendet finns särskolan som en speciell skolform. Det har förekommit 
mycket debatt om en särskild skola för barn och unga med utvecklingsstörningar överens-
stämmer med målet om en skola för alla. De fördelar som ändå setts med särskolan är perso-
nalens speciella kompetens samt de små grupperna med hög lärartäthet (Egelund, Haug & 
Persson, 2006). 
 
I en skola för alla finns det stora skillnader mellan eleverna. Järbur (1992) hänvisar till den 
amerikanska pedagogiska psykologen Benjamin Blooms (1913-1999) undersökningar om hur 
mycket tid olika elever behöver vid inlärning. Undersökningarna visade att tiden det tar för 
olika elever att nå ett visst mål varierar stort. Den snabba inläraren når ett visst mål fem gång-
er snabbare än den långsamme inläraren (Järbur, 1992). I en skolklass finns det dessutom ele-
ver som har olika tankestilar. Eleverna bygger upp egna strukturer och sätt att tänka utifrån 
deras egna erfarenheter (Doverborg et al., 1991). En instruktion eller förklaring kan vara 
självklar för en elev men oklar för en annan.  
 
Enligt Österlind (2005) brukar det i skoldebatten nämnas att nivån i klassrummet läggs efter 
medeleleven och att de som ligger över respektive under den gränsen kommer i kläm. Hon 
skriver vidare att det enligt många forskare är den näst svagaste gruppen som exempelvis styr 
tempot på skolarbetet. När eleverna jobbar individuellt får ofta de som har det lätt för sig job-
ba vidare på egen hand medan lärarens tid går åt till att hjälpa de så kallade svaga eleverna 
(Österlind, 2005). Brodin och Lindstrand (2004) betonar att det är viktigt att olika elever ges 
lika möjligheter genom att ge dem det stöd de behöver och att vissa elever behöver mer stöd 
än andra.  
 
Järbur (1992) skriver att det även i de tidigare läroplanerna har kunnat läsas om individualise-
rat skolarbete där varje elev ska få arbeta utifrån sina förutsättningar. Olika försök med nivå-
grupperingar har gjorts under historien men utvärderingar visar att det inte ger den önskade 
effekten, att utjämna de stora skillnaderna mellan eleverna. Järbur (1992) tror att det beror på 
att skillnaderna i grupperna trots grupperingar är stora vilket gör att katederundervisning där 
alla undervisas enligt samma metod misslyckas. Österlind (2005) har gjort undersökningar 
som visar på att en skola som är timplanefri har större möjligheter att individualisera under-
visningen än vad andra skolor har. Det framgår dock inte vad som menas med individualise-
ring. Vinterek (2001) tar upp två varianter av pedagogiska val då det gäller individualisering. 
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Det ena innebär att det är eleverna själva som gör val då det gäller metod och innehåll medan 
det i det andra fallet är läraren som gör valen av metod och innehåll men de utgår från elevens 
behov. Vinterek (2001) ifrågasätter om pedagogiken när eleven själv får göra valen kan bli 
utvecklingshämmande eftersom det kan vara svårt att efterfråga det man inte känner till. När 
det gäller alternativet då läraren gör valen efter att de tolkat elevens behov kan även det gå 
snett eftersom innehållet bör vara meningsfullt för att det ska ske en utveckling hos eleven.  
 
Det finns olika varianter på hur undervisningen är organiserad. Den kan dels vara organiserad 
i åldershomogena klasser eller åldersblandade klasser. Vinterek (2001) hävdar att undervis-
ningens utformning har stor betydelse för elevernas prestationer. ”Åldersintegrering sägs vara 
det som möjliggör för eleverna att arbeta i egen takt.” (Vinterek, 2001, s. 64) Nivågruppering-
arnas för- respektive nackdelar är någonting som Ahl (1998) belyser. En fördel anses vara att 
det är enklare att undervisa en grupp om den är kunskapsmässigt homogen. Lärarna anser sig 
även ha bättre kontroll över hur eleverna tillgodogör sig stoffet och eleverna får strukturering 
och uppmärksamhet på vad som ska läras vilket underlättar inlärningen. En av nackdelarna är 
dock att självbilden kan bli negativ för de elever som hamnar i en grupp med lägre nivå. Ännu 
tydligare borde detta bli med åldersblandade grupper där eleverna i dessa grupper kan känna 
sig omkörda av de yngre eleverna vilket kan leda till att de känner sig misslyckade och tappar 
intresset för läsning (Ahl, 1998).  
 
 

3.4 INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN 
 
Alla elever i de svenska grundskolorna ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP). Den ska 
vara framåtsyftande och meningen är att eleverna ska lyckas nå fler mål och att uppföljningen 
av varje enskild elev ska bli bättre. Elevernas inflytande och ansvar ska även stärkas på detta 
sätt. I den individuella utvecklingsplanen ska det finnas både kortsiktiga och långsiktiga mål 
och det är vid utvecklingssamtalen den individuella utvecklingsplanen diskuteras och revide-
ras (Skolverket, 2005a).  
 
Sedan den 1 januari 2006 finns den individuella utvecklingsplanen inskriven i 7 kap. 2 § i 
grundskoleförordningen (SFS 1994:1194). Där kan man läsa att det under utvecklingssamta-
len ska sammanfattas en individuell utvecklingsplan för hur eleven ska nå målen och utveck-
las inom ramarna för läroplanen och kursplanerna. Överenskommelser mellan lärare, elev och 
vårdnadshavare kan även ingå.  
 
Skolorna är ansvariga för att alla elever ska få en individuellt anpassad undervisning. Skol-
verket (2005a) betonar även vikten av att dokumentera elevernas utveckling för att synliggöra 
elevernas lärande dels för dem själva men även för vårdnadshavare och lärare. Genom doku-
mentationen kan man sedan följa upp elevens utveckling och göra om planeringen ifall de in-
satser som gjorts inte visat sig ha gett de rätta effekterna. Egelund et al. (2006) menar att det 
kan finnas faror med individuella utvecklingsplaner och att anpassa skolarbetet till varje en-
skild individ. De framhåller skolans uppgift att skapa så likvärdiga förhållanden som möjligt 
för alla elevers lärande. De elever med hemförhållanden som medför att de har sämre förut-
sättningar för studier än övriga elever behöver enligt Egelund et al. (2006) ofta mer utmaning 
i det kollektiva samtalet än övriga och författarna menar att risken finns att sådana delar går 
förlorade när det i stor utsträckning strävas efter individualisering.   
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Ellmin (2006) skriver om tre steg vilka kan användas vid arbetet med de individuella utveck-
lingsplanerna. Först ska det göras förberedelser, exempelvis bör man fundera på hur föräldrar 
och elever ska involveras i processen. Det andra steget, det mest administrativa arbetet, är när 
den individuella utvecklingsplanen skrivs ihop under utvecklingssamtalet. I det tredje och sis-
ta steget handlar det om att följa upp den individuella utvecklingsplanen i det konkreta arbetet 
och se till att det finns en koppling till lärarens undervisning samt elevens lärande.  
 
 

3.5 PORTFOLIO 
 
Många skolor har börjat använda sig av portfolios för att synliggöra elevernas lärande. Ordet 
portfolio är en sammansättning av två latinska ord, portare som betyder bära och folio som 
betyder blad eller papper (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006).  
 
Användandet av portfolios är en slags formativ bedömning som görs under arbetets gång och 
därmed blir det en slags bedömning för ett utvecklande lärande enligt Lindström (2005). Han 
skriver vidare att anledningen till att portfolioanvändandet har vuxit fram bland annat är för 
att det funnits tankar om att försöka hitta former för utvärdering och bedömning som även är 
lärorika för eleven och tränar den i att lösa problem som denne kan stöta på utanför skolan. 
Skolans övergång från regelstyrning till målstyrning är också en bidragande orsak till att 
många lärare väljer att arbeta med portfolios.  
 

I den svenska skolan, liksom på andra områden i samhället, sker en övergång från regel-
styrning till målstyrning. Det innebär att undervisningen kringgärdas av färre regler och 
bestämmelser. Samtidigt förväntas lärare redovisa vad de åstadkommer i sin undervis-
ning, utvärdera den och koppla resultatet till läroplanens mål. (Lindström, 2005, s. 159). 

 
Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) menar att det alltid finns ett visst syfte med en portfolio 
och att den utvecklas för en viss målgrupp. Den innehåller någon slags arbetsprover och inne-
hållet ska vara reflekterande och meningen är att man ska lyfta fram personens starka sidor 
men den är även framåtsyftande genom att visa mot nästa steg. Genom portfolion visas perso-
nens process, produkt och progression i lärandet. Det sägs att framgång föder framgång och 
därför framhåller Ellmin och Ellmin Cerderholm (2006) även vikten av att varje individ har 
en enskild portfolio där det fokuseras på det positiva och fungerande. En portfolio kan använ-
das långsiktigt för att utvärdera elevens utvecklings- och lärandeprocesser genom att göra ele-
ven medveten om sitt eget tänkande och åsikter (Sträng & Dimenäs, 2000).  
 
 

3.5.1 Mål 
 
När eleverna har egna personliga mål blir målen ofta meningsfulla för eleverna vilket även 
gör att de utnyttjar sina resurser bättre. De får större inflytande över sitt eget lärande och har 
lättare för att se sig själva i ett utvecklingsperspektiv. Men för att detta ska ske måste läraren 
vara lyhörd och reflektion kopplat till målen måste vara ett vanligt förekommande inslag. Må-
len ställs upp under utvecklingssamtalet i samråd med eleven, föräldern och läraren. Genom 
målen ser eleverna ett samband mellan de egna målen och det egna lärandet och det ökar in-
tresset för lärandet (Ellmin, 2006).  
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3.6 LÄRAREN – EN VIKTIG RESURS FÖR ELEVERNA  

3.6.1 Lärarkompetenser 
 
Kernell (2002) skriver om svårigheten att kunna beskriva vad läraryrket är eftersom det är så 
omfattande. Yrket består av många olika kompetenser som sammanflyter med varandra till en 
komplex helhet. Kompetens kan beskrivas som ”förhållandet mellan våra kunskaper (eller be-
gåvningar, kvaliteter, egenskaper, vårt charm,etc.) och den miljö vi råkar befinna oss i och de 
förväntningar som möter oss där:” (Kernell, 2002, s. 179) En anledning till att läraryrket är så 
komplex, är att grunden ligger i relationer och att utveckla dessa. ”Individen ska förstå sig 
själv, sin värld och sin omgivning i direkta eller indirekta möten med levande människor - det 
vill säga utvecklas i relationer! Det är ju den faktiska meningen med undervisning.” (Kernell, 
2002, s. 15) Vidare menar Kernell att det är väldigt svårt att mäta om en lärare är bra eller då-
lig, men han menar att en bra lärare är den som har förstått vad som förväntas av denne och 
känner förutsättningarna för detta samt förmår leva med alla begränsningar som finns (2002). 
 
Kernell (2002) menar ju att läraryrket består av olika kompetenser som flyter samman till en 
sammansatt helhet, han beskriver tio olika kompetenser som en lärare kan ha. Nedan redovi-
sas kortfattat vad de olika kompetenserna innebär: 
 

• Ämneskompetens. En lärare som har goda ämneskompetenser har ett bättre helhets-
perspektiv och kan anpassa ämneskunskaperna till elevernas nivå. De vet även vilket 
innehåll som behöver uppmärksammas och utvecklas för att uppnå läroplanerna och 
kursplanernas mål. 

 
• Ämnesdidaktisk kompetens innebär att läraren förstår meningen med ämnet och har 

förmåga att prioritera vad undervisningen ska bestå av. 
 

• Vetenskapliga kompetensen innebär att läraren kan skilja på sak och person, del och 
helhet samt mål och medel. Läraren har kunskaper om olika teorier för lärande. 

 
• Didaktiska kompetensen betyder bland annat att läraren kritisk kan analysera valet av 

undervisningens innehåll och har förmågan att välja undervisningssätt utifrån syftena. 
Didaktisk kompetens innebär även att läraren ska kunna motivera och intressera ele-
verna och uppmuntra dem i sitt lärande samt kunna tillmötesgå olika behov. Vidare 
behöver läraren kunna planera både långsiktigt och kortsiktigt och vara flexibel i sin 
planering ifall något oväntat sker. Läraren ska kunna göra utvärderingar och bedöm-
ningar samt reflektera sina egna val och orsaken till dessa.  

 
• Kommunikativa kompetensen innebär att läraren är tydlig i sin läraridentitet och kan 

uttrycka och formulera sig så att eleverna, föräldrarna och arbetskamraterna förstår. 
 

• Metodisk kompetens innefattar förmågan att ha kännedom, hantera, utveckla och kun-
na välja mellan olika metoder med hänsyn till sammanhanget. Kompetensen innefattar 
även att kunna välja en bra inlärningsmiljö med bra klimat.  

 
• Social kompetens innebär bland annat förmågan till inlevelse, att läraren visar lyhörd-

het, nyfikenhet, engagemang och empati inför elevernas synpunkter och perspektiv. 
Läraren bör även kunna fungera socialt tillsammans med elever, föräldrar och kolle-
gor. 
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• Arbetsledande kompetensen innebär bland annat att läraren bör kunna organisera och 

strukturera verksamheten samt vara tydlig i sin arbetsledande roll och visa vad som 
förväntas och krävs av eleverna. 

 
• Pedagogiskt yrkesspråk innefattar insikter om verksamhetens organisation, traditioner 

och styrdokumenten samt vilka rättigheter och skyldigheter den anställde har. Inom 
denna kompetens rymmer kunskaper om elevers utveckling, om inlärningssvårigheter 
samt hur grupper fungerar. 

 
• Allmänprofessionella kompetensen innebär kortfattat att läraren vill och vågar utveck-

la sin kunskap och sin kompetens i yrkesrollen. Vidare bör läraren kunna ändra tidiga-
re ställningstagande utan att det blir en prestigefråga.  

 
Några beskrivande exempel på hur kompetenserna kan påverka elevers lärande är, om en lära-
re har goda ämneskunskaper, kan denne ställa rätta frågor till eleverna vid rätta tillfällen vilket 
kan leda till att eleverna utvecklar sina kunskaper. Ett annat exempel är, att om en lärare har 
bra metodisk kompetens kan denne planera, organisera och hantera undervisningen så att ele-
vernas tankar och erfarenheter, tas till vara. Metodisk kompetens innebär även att kunna im-
provisera om elevers intresse tar den planerade undervisningen mot en annan riktning än det 
som var tänkt från början (Kernell, 2002).  
 
 

3.6.2 Den meningsfulla skolan  
 
Skolmiljöns betydelse har ett stort värde för att alla elever ska lära och utvecklas. Skolmiljön 
är utvecklande för elever när de upplever att de vuxna är engagerade och bryr sig om, att rela-
tionen mellan hem och skola är god samt att det sätts tilltro till deras förmåga och att upp-
skattning visas (Gunnarsson, 1999). Vidare skriver Gunnarsson (1999) att när eleverna känner 
att skolan är meningsfull och att de har en positiv självbild och framtidstro, utvecklas läran-
det. För att detta ska kunna ske, bör det finnas lärare i skolan som upplever att deras arbete 
värdesätts av skolledning och förvaltning samt att det finns en ömsesidig respekt mellan dem. 
Det är också av stor betydelse att lärarna har ett konkret inflytande och ansvar över sin arbets-
situation. De bör även ha ett samarbete med andra lärare där de kan utbyta erfarenheter och 
utveckla kunskap. Kontakten mellan hem och skola bör grundas på ömsesidig respekt med 
gemensamma mål för elevens utveckling. ”En utvecklande lärandesituation för elever kräver 
en god arbetssituation för lärare.” (Gunnarsson, 1999, s. 106) 
 
Sträng och Dimenäs (2000) skriver att det livslånga lärandet är en process vilken påbörjas re-
dan från det nyfödda barnet när det lär sig kommunicera med sin omgivning och lär sig moto-
riska färdigheter som att krypa och gå. Denna process fortskrider under människans hela livs-
tid.  Vidare kan vi läsa att varje specifikt möte med andra individer bildar grunden för det 
livslånga lärandet och att den största delen av en människas lärande sker utanför den organise-
rade undervisningen. Stor betydelse för elevens lärande har undervisningens innehåll. Ofta 
fokuseras det mer på vilket arbetssätt eleverna ska arbeta med, än vilket innehåll undervis-
ningen ska bestå av. Om eleven upplever att undervisningens innehåll är relevant och intres-
sant leder det till en kunskapsutveckling för denne. För att detta ska vara möjligt måste läraren 
ha ”kunskaper om innehåll och metod i förhållande till den enskilde eleven. ” (Sträng & Di-
menäs, 2000, s. 32)  
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4 METOD  
Vår vetenskapliga ansats på studien är det sociokulturella perspektivet som beskrivs i bak-
grunden. I detta perspektiv ligger fokus på samspelet mellan kollektiv och individ (Säljö, 
2000). Vi har utgått från ett induktivt arbetssätt vilket innebär att vi inte har någon hypotes 
som vi vill pröva. Enligt Patel och Davidson (1994) utgår det induktiva arbetssättet från empi-
rin för att formulera en teori. Empirin är studiens insamlade information från exempelvis in-
tervjuer. Motsatsen till ett induktivt arbetssätt är deduktion där man utgår från befintliga hy-
poteser för att kunna dra slutsatser (Patel & Davidson, 1994). Den vetenskapliga metoden som 
vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer. Genom dessa kan forskaren ”sätta sig in i den 
undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv. ” (Holme & Sol-
vang, 1997, s. 92) Meningskoncentrering är den vetenskapliga analysmetoden som vi använt 
oss av. Den innebär att de utskrivna intervjuerna har kortats ner så den väsentliga innebörden 
har framkommit (Kvale, 1997).  
 
 

4.1 KVANTITATIV OCH KVALITATIV METOD 
 
Det finns olika sätt att göra undersökningar på. Det kan till exempel vara observationer, inter-
vjuer eller enkäter. Metoderna kan kategoriseras som kvantitativa eller kvalitativa metoder. 
Kvantitativa undersökningar kan något enkelt definieras genom att det finns något som är 
mätbart, där man söker efter hur många, hur ofta eller hur vanligt (Trost, 2001). Exempel på 
tekniker som tillhör kategorin kvantitativa är enkäter, prov och frågeformulär (Backman, 
1998). De kvalitativa metoderna kännetecknas av att det är något som sker verbalt och handlar 
om att försöka nå förståelsen om människans eller en grupp människors livsvärld och hur de-
ras förhållande till denna är (Kvale, 1997). Groths (2007) beskrivning av livsvärld är:  
 

Livsvärlden är den självklara världen där vi lever våra liv och möter andra människor. 
Den är utgångspunkten för vårt känsloliv och våra upplevelser, erfarenheter och uppfatt-
ningar samt hur vi förstår saker och objekt. (Groth, 2007, s.72) 

 
Kvale (1997) skriver att det är genom samtalet vi lär ”känna andra människor och förhopp-
ningar om den värld de lever i.” (Kvale, 1997, s. 13) Intervjuer tillhör kategorin kvalitativ me-
tod. Det som avgör om man använder sig av kvalitativ metod eller kvantitativ metod är vad vi 
vill ta reda på, vad syftet med undersökningen är (Kvale, 1997).   
 
I vår studie har vi inspirerats av intervjuundersökningens sju stadier som Kvale (1997) skriver 
om. De sju stegen innefattar allt från första tankarna till den färdiga rapporten.  
 

• Tematisering: Syftet och ämnesbeskrivningen fastställs innan intervjuundersökningen 
genomförs. ”Undersökningens varför och vad bör klargöras innan frågan om hur – 
metoden – ställs.” (Kvale, 1997, s. 85)  

 
• Planering: Alla undersökningens sju stadier ska planeras. Under planeringen ska hela 

tiden tanken om vilken kunskap som eftersträvas samt de etiska aspekterna finnas 
med.  

 
• Intervju: ” Genomför intervjuerna enligt en intervjuguide och ett reflekterande förhåll-

ningssätt till den eftersökta kunskapen och till den mellanmänskliga relationen i inter-
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vjusituationen.” (Kvale, 1997, s. 85) Med en intervjuguide menar Kvale (1997) ett do-
kument med beskrivande ämnen och/eller intervjufrågor.   

 
• Utskrift: Det grundläggande empiriska materialet förbereds för analys. Exempelvis 

kan det inspelade intervjuerna göras om från talspråk till skriftspråk.  
 

•  Analys: Här bestäms vilken analysmetod som är lämplig för den specifika undersök-
ningen.  

 
• Verifiering: ”Fastställ intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens, och validitet till om en intervjuunder-
sökning undersöker vad som var avsett att undersökas.” (Kvale, 1997, s. 85) 

 
• Rapportering: I detta sista steg utformas den läsbara slutprodukten, rapporten, där me-

tod och resultat presenteras vetenskapligt och de etiska aspekterna uppmärksammas.   
 

 

4.2 VAL AV METOD 
 
Syftet med vår studie är att få förståelse för hur lärare gör för att stimulera alla elever i läran-
det och därför använder vi oss av kvalitativ metodik. Eftersom studien belyses ur ett lärarper-
spektiv har vi valt att göra personliga intervjuer med lärare. Med hjälp av intervjuer kan vi få 
insikt om deras kunskaper och erfarenheter från intervjupersonernas livsvärld. ”Att använda 
sig av intervju som forskningsmetod är inget mystiskt: en intervju är ett samtal som har en 
struktur och ett syfte.” (Kvale, 1997, s. 13) Den kvalitativa forskningsintervjun brukar ha låg 
grad av strukturering, vilket innebär att intervjupersonen kan tolka intervjufrågorna fritt ut-
ifrån sina erfarenheter (Patel & Davidson, 1994). För att få ett samspel med den intervjuade 
och oss intervjuare valde vi att ha en halvstrukturerad intervjuform där den intervjuade kände 
till vilket syftet med intervjun var, men inte vilka frågor som skulle behandlas. Krag Jacobsen 
(1993) betonar att det både finns öppna och slutna frågor.  
 

Man kan också kalla dem för breda och smala respektive vida och snäva frågor. Man av-
ser då karaktären på det utrymme som svaret finns inom. Ju fler svarsmöjligheter det 
finns, desto större är det utrymmet och desto mer öppen är frågan. (Krag Jacobsen, 1993, 
s. 99) 

 
Våra tre inledande intervjufrågor är slutna medan de övriga är öppna. Frågorna vi hade var 
korta och enkla. Detta hävdar Kvale (1997) att frågorna bör vara. Dessa frågor blir då inled-
ningar till följdfrågor. Han skriver vidare att detta kräver att intervjuaren har kunskaper och 
intresse om ämnet samt det sociala samspelet vid intervjusituationen. Vi hade även möjlighet 
att förändra frågornas form och ordningsföljd för att kunna ställa följdfrågor för att få djupare 
förståelse av den intervjuades kunskaper och erfarenheter (Kvale, 1997).  
 
 

4.3 URVAL 
 
Lärarna som deltog i undersökningen har elever i år 1-3. Anledningen till att vi inriktade oss 
mot denna ålderskategori är att det är viktigt att behålla nyfikenheten och lusten att lära som 
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eleverna ofta har i de åldrarna samt för att vi själva ska bli lärare mot tidigare år. Under vår 
studietid vid Luleå tekniska universitet har vi genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
kommit i kontakt med olika skolor och lärare. De deltagande lärarna i studien har anknytning 
till dessa skolor, några har vi haft som handledare, andra har vi inte haft någon direkt kontakt 
med. I studien ingår tre skolor i Luleå kommun och från varje skola deltar två lärare vilket 
sammanlagt innebär sex lärare. 
 
 

4.3.1 Beskrivning av intervjupersonerna samt skolorna 
 
De sex lärarna som deltar i undersökningen är anonyma av etiska skäl och därför har vi finge-
rat deras namn. ”Att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att förändra namn och 
identifierande drag är ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuer.” (Kvale, 1997, s. 109) 
Vår beskrivning av lärare och skolor är av denna anledning relativt ytlig.  
 
Susanne är i 60 årsåldern och har arbetat som utbildad lågstadielärare sedan 1972. Skolklas-
sen består av 15 åldersintegrerade elever i år 1-3. Susanne är klasslärare. 
Stina är i 35 årsåldern. Hon har utbildat sig till lärare år 2005, innan dess har hon arbetat som 
förskollärare sedan 1990. Nu arbetar hon med elever i år 1-6 men är dock inte klasslärare. 
Susanne och Stina arbetar på samma skola vilken är en mindre skola med elever från försko-
leklass till år 6 och ligger en bit utanför centrala Luleå.  
 
Kajsa är i 40 årsåldern och arbetar som klasslärare för 25 elever i år 1. Hon är utbildad lärare 
för elever i år 1-7 och har arbetat som lärare i 17 år.  
Ros-Marie är i 60 årsåldern. Hon är utbildad lågstadielärare sedan 1971, klasslärare för 19 
elever i år 3. 
Kajsa och Ros-Marie arbetar på samma centralt belägna skola. Skolan är för elever från för-
skoleklass till år 6.  
 
Berit är i 60 årsåldern är utbildad lågstadielärare sedan 1972. Hon arbetar nu med en mindre 
grupp elever med annat modersmål än svenska, tidigare var hon klasslärare. Eleverna som hon 
arbetar med är i åldern förskoleklass och upp till år 3. Antalet elever varierar, just nu hade Be-
rit totalt 9 elever. 
Päivi är i 55 årsåldern. Hon har arbetat som utbildad lågstadielärare i 35 år och har nu en klass 
med 25 elever i år 1-2.  
Berit och Päivi arbetar på samma skola fast på olika spår. Skolan ligger ganska centralt och 
har elever från förskoleklass till år 3.  
 
Våra intervjupersoner är kvinnor. Orsaken till detta är att det finns få manliga lärare i år 1-3 
och de skolor som deltog i undersökningen har inga manliga lärare i de åren. 
 
 

4.3.2 Avgränsningar 
 
Vår undersökning är gjord i Luleå kommun eftersom det är vår studieort och för att vi har haft 
vår verksamhetsförlagda utbildning här. Eftersom vi utbildar oss till lärare för tidigare år val-
de vi att undersöka hur lärare stimulerar elever i denna ålderskategori. 
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4.4 GENOMFÖRANDE 
 
Vi inledde med att fundera och skriva ned frågor som vi ville ha svar på av de deltagande per-
sonerna i undersökningen. Därefter ringde vi runt till de kontakter vi hade på de olika skolor-
na och frågade ifall de kan tänkas medverka i vår undersökning genom att delta i en intervju. 
Vi berättade endast att studien skulle handla om elevers lärande och att de deltagande perso-
nerna skulle vara anonyma. Anledningen till att vi inte förberedde intervjupersonerna med 
vilka frågor som skulle ställas var att vi ville ha deras reflekterande uppfattningar. Vi ville 
inte att de skulle ha färdiga svar som var anpassade till vad de trodde att vi ville ha ut av in-
tervjun.   
 
Kvale (1997) hävdar att de första minuterna är avgörande för om en intervju ska bli lyckad. 
För att få en avslappnad atmosfär inledde vi intervjuerna med att presentera oss och berätta att 
studien är vårt examensarbete samt att upplyste om deltagarnas anonymitet. Till intervjuerna 
hade vi tillgång till en bandspelare, vilket enligt Kvale (1997) är det vanligaste sättet att regi-
strera intervjuer. Han skriver att ”En god bandspelare och mikrofon är grundläggande krav…” 
(Kvale, 1997, s. 149). Detta för att inspelningen ska bli hörbar. Det var anledningen till att vi 
försäkrade oss om att utrustningen fungerade som den skulle samt att mikrofonen var lämpligt 
placerad för god ljudkvalité. Vi deltog båda i intervjusituationerna, där den ene intervjuade 
medan den andre förde anteckningar med möjlighet att ställa följdfrågor om det var något som 
intervjuaren förbisåg. Innan intervjuerna berättade vi att vi hade en bandspelare med oss och 
förklarade att det är ett hjälpmedel för oss att registrera intervjun samt att vi då kan koncentre-
ra oss på intervjun. Vi bad om deras godkännande till att spela in intervjuerna vilket medgavs 
av alla utom en. Anledningen till att hon inte ville att intervjun spelades in var att hon i så fall 
hade velat ha frågorna i förväg för att kunna förbereda sig. Vid denna intervju förde vi båda 
två anteckningar för att kunna komplettera varandra. Kvale (1997) menar att det är lätt att 
glömma bort detaljer och svårt att lita på sitt minne, därför skrev vi ut våra noteringar snarast 
för att inte missa något. Det går dock inte att återskapa ordagrant vad som sades vid den inter-
vjun.  
 

4.4.1 Etiskt förhållningssätt 
I lagen om etikprövning av forskning som avser människor ingår bland annat att personer som 
deltar i forskning ska ha gett sitt samtycke till medverkan (SFS 2003:460). I vår studie gav 
alla intervjupersoner sitt godkännande till medverkan. Kvale (1997) skriver om att konfidenti-
alitet i forskning innebär att undersökningspersonerna inte kan identifieras, eftersom personli-
ga uppgifter inte redovisas. I lagen om etikprövning av forskning som avser människor kan 
man i 1 § läsa att ”Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 
människovärdet vid forskning.” (SFS 2003:460)  De personer som deltog i vår studie är ano-
nyma. Som tidigare nämnts spelades alla utom en av de kvalitativa intervjuerna in på band, vi 
försäkrade intervjupersonerna om att de inspelade banden endast skulle användas av oss. In-
nan intervjuerna startade frågade vi om det gick bra att vi spelade in dem och vi accepterade 
att en av intervjupersonerna inte ville bli inspelad. De inspelade banden raderas efter studiens 
slutförande.  
 
Oliver (2003) skriver att en siffra eller bokstav kan få representera en deltagande person. Vid 
resultatredovisningen ville vi dock använda oss av passande fiktiva namn på intervjuperso-
nerna eftersom vi ansåg att det kändes opersonligt att endast använda siffror eller bokstäver. 
Personliga uppgifter som kan identifiera personerna har vi utelämnat.  
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4.5 DATABEHANDLING 
 
Vårt grundläggande empiriska material, de inspelade intervjuerna, har vi skrivit ut ordagrant, 
med fingerade namn, för att få en hanterbar överblick och ett gediget grundmaterial för vår 
analys. Kvale (1997) säger att: 
 

Den utgör dock inte intervjuforskningens grundläggande data utan är en konstruktion: av 
en muntlig kommunikationsform har blivit en skriftlig. Varje utskrift från ett samman-
hang till ett annat för med sig en rad bedömningar och avgöranden. (Kvale, 1997, s. 149) 

 
Vidare menar Kvale (1997) att i utskriften framträder inte det naturliga sociala samspelet som 
förekom i intervjusituationen. För att bibehålla en del av det sociala samspelet har vi valt att 
vänta med att radera bandinspelningarna med intervjuerna tills vårt examensarbete är slutfört.  
Vid analys har vi därmed haft möjligheten att återigen lyssna på intervjuerna för att förtydliga 
vad som framkommer i de utskrivna intervjuerna.  
 
Metoden som vi har använt oss av vid intervjuanalysen är meningskoncentrering. Det innebär 
att de utskrivna intervjuerna har omformulerats från långa uttalanden till mer koncisa mening-
ar för att få ut den väsentliga innebörden (Kvale, 1997). Meningskoncentrering sker enligt 
Kvale (1997) i fem steg och alla stegen utfördes på varje enskilt, ordagrant utskrivna intervju. 
Det första steget innebar att vi läste igenom hela intervjuutskriften för att få en helhetsupp-
fattning. Därefter studerade vi i det andra steget vad den intervjuade hade svarat på våra frå-
gor vilket innebar att meningsenheterna fastställdes. I tredje steget tog vi ut teman som hade 
anknytning till vårt syfte. I detta steg försökte vi även tolka intervjupersonens svar utan för-
domar och förutfattade meningar. I nästa steg, det fjärde, ställde vi frågor till meningsenheter-
na för att få svar på studiens syfte. Det femte och sista steget innebar att vi sammanfattade det 
mest centrala i hela intervjun, i vissa fall använder vi även citat för att förtydliga intervjuper-
sonens svar. 
 
 
 

5 RESULTAT 
5.1 SÅ STIMULERAS ELEVERNA I LÄRANDET 
 
Susanne, Stina och Päivi arbetar alla tre med portfolio för att stimulera eleverna och genom 
portfolion synliggörs elevernas eget lärande. Päivi säger att eleverna på detta sätt blir medvet-
na om att de lär sig för sin egen skull och inte för hennes. Vidare berättas att hon tar upp må-
len i läroplanen och kursplanerna redan från skolstarten med eleverna för att göra dem med-
vetna om vart de ska nå. Susannes elever arbetar med både långsiktiga och kortsiktiga mål be-
roende på vad som ska uppnås. Även de andra lärarna tycker att det är viktigt att tydliggöra 
målen för eleverna och i portfolion finns de stegvis nerbrutna.  
 
Att variation i undervisningen är betydelsefullt för stimulans i lärandet uttrycker alla utom en 
av de intervjuade lärarna. Stina säger att alla barn är olika och lär sig på olika sätt och det är 
anledningen till att hon har varierad undervisning vilket i hennes fall innebär att eleverna an-
vänder alla sina sinnen. Arbetsstationer i olika skolämnen använder sig Päivis elever av. De 
kan själva välja bland laborativt material och arbetssätt. För Päivi är även pedagogisk doku-
mentation en del i undervisningen. Ros-Marie pratar om att se, höra, göra och uppleva för att 
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stimulera eleverna i deras lärande, dessutom erbjuder hon intressant material och pedagogiska 
hjälpmedel. Berit varierar sin undervisning genom att arbeta med konkret material, lek, böck-
er och sång och hon vill att lärandet ska vara lustfyllt. Alla de intervjuade lärarna ger eleverna 
uppgifter som är anpassade till den enskilde elevens nivå. Stina uttrycker att eleverna ska få 
uppgifter som ligger i den proximala utvecklingszonen.  
 
Samarbete mellan eleverna är en viktig del för att lärandet ska bli stimulerande enligt Stina, 
Päivi och Ros-Marie. Detta kan ske genom olika konstellationer och det kan handla om allt 
från att de arbetar två och två till att de arbetar i större grupper. Stina påpekar dessutom att ar-
bete i grupp inte är något hinder för individanpassad undervisning eftersom eleverna arbetar 
utifrån sin egen förmåga. Ros-Maries elever arbetar med den pedagogiska metoden Storyline 
som kortfattat innebär att undervisningen sker utifrån en berättelse som eleverna och läraren 
skapar tillsammans. Genom denna metod får hennes elever kunskaper som den gemensamma 
gruppen har. Något annat som är väsentligt för dessa lärare är elevinflytande vilket innebär att 
deras elever får komma med egna idéer och förverkliga dem.  Lärarna anser även att eleverna 
är bra på att stimulera varandra i lärandet. Päivi säger att barn lär barn väldigt bra och det är 
anledningen till att hennes elever håller i morgonsamlingarna.  
 
Elevens välbefinnande tror Kajsa är grunden för att man ska kunna lära sig och därför försö-
ker hon skapa ett gott klimat i klassen. Dessutom säger hon att man inte bara arbetar med ele-
verna utan även med föräldrarna. Även Susanne påpekar vikten av föräldrarnas delaktighet 
när hon berättar om individuella utvecklingsplanernas betydelse för elevernas skolgång. Till-
sammans med föräldrarna får eleven diskutera vad den är bra på och vad den behöver förbätt-
ra.  
 
 

5.1.1 Så stimuleras de elever som det går bra för 
 
Alla lärare som intervjuades anser att eleverna ska få utmanande uppgifter på sin nivå. Enligt 
Kajsa bör nivån höjas för att dessa elever ska känna en utmaning och för att det ska ske ett 
lärande.  
 

För att det är ju förödande om de sitter med uppgifter eller ja, böcker, som inte ger dem 
något, som är alldeles för lätta. Då tror jag att de tappar suget och allting blir alldeles för 
lätt för dem, de behöver aldrig anstränga sig. (Kajsa)  

 
Lärarna försöker hitta lämpliga läromedel för dessa elever. De kan även låta eleverna hoppa 
över vissa moment som de redan behärskar samt att eleverna kan få fördjupa sig inom olika 
ämnen. Ros-Maries elever redovisar sina fördjupningar för de övriga i klassen för att delge de 
andra vad de har arbetat med. När eleverna arbetar i grupper tycker Stina att de elever som det 
går bra för får ta ett större ansvar och hjälpa dem som kan lite mindre.  
 
Kajsa och Päivi har liknande tankar om de elever som det går bra för. Dessa elever kan vara 
de svåraste att stimulera anser Päivi. ”Alltså det kan ju vara det svåraste ibland att stimulera just 
dem därför att man tar i första hand tyvärr … så tar man tag i de elever som behöver mest stöd. ”(Päi-
vi) Kajsa reflekterar över att det är lätt att de elever som klarar sig bra och sitter tysta och 
snälla glöms bort.  Hon säger att hon hela tiden tänker på att även ge dem tid och stimulans 
för att de ska tycka att skolan är kul och att de vill komma till den. Kajsa säger även att det 
finns elever som har det lätt med kunskapsbitarna men istället har svårigheter när det gäller 
det sociala. Enligt henne har alla människor någonting som de behöver utveckla. Till skillnad 
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från Kajsa och Päivi försöker Berit som har en liten grupp hitta tid för att sitta enskilt med 
dessa elever. 
 
 

5.1.2 Så stimuleras de elever som behöver extra stöd 
 
Stina, Ros-Marie och Päivi har större möjligheter att stimulera de elever som behöver extra 
stöd då de delar klassen i mindre grupper. Stina anser att de elever som behöver extra stöd 
vinner mycket på att arbeta tillsammans med en eller flera elever eftersom de då får stöttning 
både av kamraterna och av henne. Päivi, Berit och Susanne försöker ge dessa elever så myck-
et tid som det är möjligt. Susanne försöker även hitta lustfyllda arbetsmetoder och det kan in-
nebära att eleverna själva får välja arbetssätt. De får också välja om de vill arbeta enskilt eller 
tillsammans med någon annan för att nå ett visst mål eftersom Susanne tycker att det är viktigt 
att man inte alltid bestämmer åt dem. Berit vill motivera de elever som behöver extra stöd att 
känna ansvar över sitt eget lärande. När språket inte räcker till för hennes elever tycker hon att 
det är viktigt att de får uttrycka det de har inom sig genom bilder och kroppsspråk. För Kajsas 
del är det viktigt att dessa elever sporras och att hitta ett lämpligt material som varken är för 
lätt eller för svårt för dem. Både Kajsa och Ros-Marie betonar vikten av att hemmet och sko-
lan strävar åt samma håll. De och Päivi har även hjälp av specialpedagog.  
 
 

5.1.3 Planering av lektioner 
 
Alla de intervjuade lärarna utgår från eleverna på varierande sätt vid planerandet av lektioner. 
Berit gör en egen planering för varje elev och utgår från deras nivå. Stina säger att hennes lek-
tioner inte är så styrda eftersom hon vill att eleverna ska känna inflytande och ha valmöjlighe-
ter där de kan välja olika vägar för att nå målen. Fem av sex säger även att de utgår från läro-
planen.  Andra faktorer som påverkar lärarnas planerande av lektionerna är gruppen, situatio-
nen, aktuella intressen hos eleverna, kursplaner och timplaner.   
 
 

5.2 LÄRARNAS MÖJLIGHETER OCH HINDER 
 
Päivi anser att möjligheterna finns till att stimulera alla elever men orken finns kanske inte all-
tid där. Hennes möjligheter är att hon lyssnar mycket på barnen och reflekterar över deras ar-
bete och låter dem diskutera med varandra. Hon tror att möjligheterna blir större när man hela 
tiden utvärderar och reflekterar med barnen. ”För ser man meningen med det man gör så är 
det lättare att förstå att man ska göra det än att bara liksom göra det.” (Päivi) Helst skulle Päi-
vi vilja att barnen och hon reflekterade över sitt lärande efter varje lektion men åtminstone ef-
ter varje dag. Att de exempelvis ställer sig de här frågorna: Vad har du gjort? Vad har du lärt 
dig? Hur har du lärt dig? Varför gjorde vi det här? Genom reflektion blir barnen medvetna om 
sitt lärande och de ser meningen med arbetet. 
 
Även Ros-Marie tycker att det är viktigt att utvärdera sig själv och barnen. Andra möjligheter 
som hon nämner är att använda sig av miljön och allt det som finns runt omkring. Inomhus 
finns tillgång till material och henne själv. Under vår och höst är de ute mycket, där har de 
skogen och de kan även göra hälsopromenader. Susanne anser att det finns organisatoriska 
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hinder eftersom hennes klassrum används som fritidslokal efter skoldagen vilket gör att hon 
inte kan organisera klassrummet som hon skulle önska, till exempel skulle hon vilja ha prak-
tiska matematikstationer stående.  
 
Kajsa ser det som en möjlighet att ibland kunna dela på gruppen och hon ser även möjligheten 
att nyttja eleverna genom att gruppera dem beroende på hur långt de har kommit i till exempel 
läsutvecklingen, då kan hon ge extra stöd till dem som behöver det.  Gruppsammansättningen 
kan enligt Kajsa vara ett hinder. Ett annat sådant är att hon har så många elever och även då 
hon har halvgrupp kan det vara ”körigt”. Till skillnad från Päivi som egentligen inte ser några 
hinder, förutom att hon har en stor grupp, har Berit en mindre grupp elever. Det gör att hon 
upplever att miljön är lugnare och att kontakten med eleverna blir intimare eftersom det är lät-
tare att samla eleverna nära sig. Hon hinner även hjälpa dem mer än om hon hade haft en stör-
re grupp. Språkskillnaden kan vara ett hinder för Berit eftersom hennes elever har ett annat 
modersmål än svenska. Hon märker att elevernas inlärning tar längre tid då hon inte kan stöd-
ja dem på deras hemspråk. Det kan lätt uppstå missförstånd mellan henne och eleverna. Ibland 
har Berit hjälp av en resurs som kan elevernas modersmål, bland annat har han hjälpt eleverna 
i matematik där det är viktigt att kunna tänka på sitt eget språk. 
 
Möjligheterna som Susanne har är att hon kan individanpassa undervisningen och för hennes 
elever är det naturligt att inte jobba med samma saker hela tiden. Stina vill att eleverna ska 
använda sig av alla sinnen och hon försöker även få in teater, sång och bild i sin undervisning 
vilket blir en möjlighet för att stimulera alla elever. För Stina är för lite tid ett hinder medan 
Ros-Marie tycker att det finns ekonomiska hinder, att det finns för lite pengar per elev. Hon 
kan inte köpa in de pedagogiska material hon skulle önska. 
 
 

5.3 UPPLEVER LÄRARNA ATT DE RÄCKER TILL? 
 
När det handlar om att räcka till pratar fem av sex lärare om betydelsen av gruppens storlek 
och/eller sammansättning. Eftersom Susanne har en lugn grupp med 15 elever säger hon att 
hon räcker till men man hinner säkert inte med dem lika mycket som man borde. Berit känner 
att hon räcker till eftersom det är en liten grupp hon har ansvaret för. På grund av gruppstorle-
ken upplever Ros-Marie att hon räcker till, eftersom hon inte har fler elever än 20. Men hon 
påpekar att det inte är något självskrivet att en liten grupp är en lugn grupp. Det beror på vilka 
elever som ingår i gruppsammansättningen. Ros-Marie har även en fritidspedagog i sin klass, 
vilket är en stor resurs eftersom de har olika kompetenser vilket kan stimulera eleverna på oli-
ka sätt i deras lärande. Hon har dessutom hjälp av specialpedagogen.  
 
På intervjufrågan ”Upplever du att du räcker till för att lärandet ska bli stimulerande för alla 
elever?” svarar Kajsa både ja och nej. Hon anser att lärare har en förmåga att alltid känna oss 
otillräckliga men man måste ju någon gång känna sig nöjd utifrån de förutsättningar som 
finns. Överlag känner hon sig nöjd med vad hon har gjort med gruppen som hon har nu. Stina 
känner att hon aldrig är riktigt nöjd eftersom tiden inte räcker till.  
 

Och det spelar ingen roll hur mycket tid man har, man blir ändå aldrig riktigt, riktigt nöjd 
med att man lyckas, man lyckas inte alltid liksom alltid med allt, att hjälpa alla, det gör 
man inte. (Stina) 
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Enligt Päivi så räcker tiden till för att hinna stimulera alla elever. Någonting som hon dock 
tycker att hon borde bättra sig på är att ta mer tid till reflektion.  
 
 
 

6 DISKUSSION 
6.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 
Validitet betyder att det som avses att undersökas verkligen undersöks (Patel & Davidson, 
1994). Utifrån studiens karaktär och omfattning anser vi att validiteten är god. Anledningen 
till detta är att syftet var att få en förståelse för hur lärandet kan stimuleras i en skola för alla 
och det har vi efter genomförd undersökning fått. Vår vetenskapliga metod var kvalitativa in-
tervjuer, med mestadels öppna frågor med möjligheten till att ställa följdfrågor, vilket vi anser 
leder till en högre validitet än om vi hade använt oss av kvantitativa enkäter. Vid användandet 
av kvantitativa enkäter finns inte möjligheten till det sociala samspelet med den intervjuade 
och inte heller tillfället till att ställa följdfrågor. En faktor som kunde ha bidragit till en högre 
validitet är om vi hade prövat våra intervjufrågor på några personer med liknande erfarenheter 
som våra intervjupersoner. Patel och Davidson (1994) menar att detta är ett sätt att säkerställa 
validiteten.   
 
Reliabiliteten innebär hur tillförlitlig undersökningen är och hur olika faktorer kan påverka re-
sultatet (Patel & Davidson, 1994). I vår studie har vi intervjuat sex lärare på tre olika skolor i 
Luleå kommun. De tre skolorna i studien är belägna på olika platser inom kommunen vilket 
gör att de även kan representera andra skolor inom vårt undersökningsområde. Vilka lärare 
som deltar i studien och vilka metoder dessa använder sig av i sin undervisning har betydelse 
för resultatet. De deltagande lärarna i denna studie tror vi ger en representativ bild av hur det 
kan se ut eftersom vi inte valt dem på grund av något speciellt arbetssätt eller pedagogik. Vi 
kan inte heller veta om lärarna arbetar som de säger att de gör men vi utgår från att de verkli-
gen gör det. Studiens syfte är inte att ta reda på om de arbetar som de säger utan att få en för-
ståelse för hur man kan göra för att stimulera eleverna i sitt lärande.  
 
Vid fem av sex intervjuer använde vi oss av bandspelare för att inte missa något av det som 
sades och detta bidrar till högre reliabilitet. Samtidigt är vi medvetna om att bandspelarens 
närvaro kan påverka intervjupersonerna. Våra intervjuerfarenheter är också avgörande för hur 
hög reliabiliteten är. Under vår lärarutbildning och av tidigare erfarenheter har vi använt oss 
av intervjuer men vi är trots det inga vana intervjuare.  
 
 

6.2 RESULTATDISKUSSION 
 
Vi har delat upp resultatdiskussionen i fem avsnitt och slutligen en sammanfattning av dem. 
Vårt examensarbete har till övervägande del ett sociokulturellt perspektiv och i de olika av-
snitten försöker vi se om det finns en koppling till detta perspektiv.  
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6.2.1 Arbetssätt 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet lär vi oss först tillsammans med andra och de kunska-
per vi får då kan sedan återskapas hos den enskilda individen (Säljö, 2000). Av de lärarna som 
vi har intervjuat säger de flesta att grupparbetet är ett bra sätt att arbeta för att stimulera ele-
verna. Vi anser också att grupparbeten kan vara ett bra sätt för att stimulera alla elever men 
det beror på hur grupparbetet fungerar. Kernell (2002) menar att den metodiska kompetensen 
bland annat innebär att läraren har förmågan att välja olika metoder med hänsyn till samman-
hanget. Vi tror att lärare som har mycket av denna kompetens är medvetna om hur ett bra 
grupparbete bör utformas. Det är inget som säger att alla elever är delaktiga trots att man arbe-
tar i grupp. Enligt vårt sätt att se på grupparbeten finns det bland annat risk för att inte alla 
kommer till tals eller att någon elev ”kör över” de andra. Fördelarna med fungerande gruppar-
beten är exempelvis att eleverna lär av varandra, att de känner delaktighet och att de lär sig ta 
ansvar.  
 
Som vi kan se i resultatet tycker flera av de intervjuade lärarna att elevinflytandet är ett viktigt 
inslag för att stimulera alla elever. Ett sätt som Päivi, Stina och Susanne använder sig av för 
detta ändamål är portfolio där målen från läroplanen och kursplanerna synliggörs för eleverna. 
Päivi och Ellmin (2006) har alltså samma tankar om att personliga mål är viktiga för elevernas 
eget lärande, för att eleverna ska bli medvetna om att de lär sig för sin egen skull. Sträng och 
Dimenäs (2000) skriver att genom portfolio blir eleverna medvetna om sitt eget tänkande och 
sina åsikter men för dessa lärare tyder vi att syftet mer är att göra eleverna medvetna om sitt 
eget lärande. Portfolion innehåller bland annat de arbeten som eleven själv har valt ut för att 
visa på en utveckling i lärandet. Även Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) skriver om port-
folion som framåtsyftande där elevens process, produkt och progression tydliggörs. I det so-
ciokulturella perspektivet som Säljö (2000) och Wenger (1999) skriver om, hävdar de att in-
dividen alltid lär sig någonting och genom att arbeta med portfolio gör lärarna eleverna med-
vetna om nya erhållna kunskaper.  
 
Som blivande lärare anser vi att reflektion och utvärdering är självklara inslag i arbetet och att 
tid bör finnas till detta. Vi ska både reflektera över och utvärdera eleverna men även oss själva 
för att kritiskt kunna granska bland annat innehållet, arbetssätten och vår roll som pedagog.  
 
Gardner (1991) hävdar att skolan ofta bara gynnar de elever med lingvistisk intelligens och 
logisk-matematisk intelligens men av vårt resultat finner vi att lärarna har varierad undervis-
ning. Detta borde leda till att även de eleverna med andra intelligenser blir stimulerade i lä-
randet. Vi tror att om undervisningen vore enformig där endast några få av de olika intelligen-
serna användes skulle många elever få svårigheter i skolan. Eleverna som är mer begåvade 
inom de andra intelligenserna skulle troligtvis tappa intresset för skolan och finna den me-
ningslös. Människor är olika och vi lär oss även på olika sätt och det beror på vilken kultur vi 
har vuxit upp i och lever i, precis som Säljö (2000) anser. Dessutom säger även läroplanen, 
Lpo94, att de intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas 
vilket gör att lärarna inte får bortse från det (Skolverket, 2006a).  
 
 

6.2.2 Planering 
 
Skolan regleras av styrdokumenten och i vårt resultat framgår att lärarna framförallt utgår 
mycket från läroplanen då de planerar sina lektioner. Vilket innehåll och arbetssätt som de har 
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tycks variera mycket mellan de olika lärarna. Lärarna utgår även från eleverna vid planerings-
arbetet vilket även styrks i läroplanen (Skolverket, 2006a). Alla elever är olika och det är 
nödvändigt att utgå från allas behov och förutsättningar. Vi kan dock inte i resultatet finna att 
de intervjuade lärarna tar hänsyn till att det tar olika lång tid för elever vid inlärning trots att 
det finns forskning som tyder på att elever lär i varierande takt. Järbur (1992) hänvisar till 
Benjamin Blooms undersökningar som visar på stor variation när det gäller inlärningstid. För 
en långsam inlärare kunde det ta fem gånger så lång tid som för en snabb inlärare.  
 
Vygotskij anser att utmaningarna för eleverna bör ligga i den proximala utvecklingszonen 
(Imsen, 2000). En intervjuperson vill att uppgifterna som hennes elever får ska ligga i den 
proximala utvecklingszonen meden andra nämner att uppgifterna ska anpassas till elevernas 
nivå. Vi tror ändå att även dessa lärare vill ge uppgifter som ligger i denna zon trots att de inte 
uttryckligen sa det, men detta är en gissning. Den läraren som använde begreppet proximala 
utvecklingszonen hade nyligen gått lärarutbildningen. Vi tror att detta troligen bidrog till att 
hon hade det färskare i minnet och även hade fått höra mer om Vygotskijs tankar under sin 
utbildning än de andra som varit ute i arbetslivet längre.  
 
 

6.2.3 En skola för alla 
 
De flesta har någon gång hört uttrycket ”en skola för alla” och vi tolkar det som att alla har 
samma rättigheter till en stimulerande skolgång, oavsett om det går bra för dig eller om du 
behöver extra stöd. Av resultatet framgår det att vissa lärare tycker att det är lätt att ”glömma 
bort” de elever som det går bra för och fokus läggs istället på dem som behöver extra stöd. Att 
eleverna som har det lätt för sig ofta får jobba vidare själva medan lärarens tid går till dem 
som behöver extra stöd skriver Österlind (2005) även om. Vi finner det märkligt eftersom alla 
elever borde få samma möjligheter att fortsätta utvecklas och bli stimulerade i sitt lärande. 
Bara för att det går bra för dessa elever är det ingen garanti på att de tycker att skolan är lust-
fylld och lärorik. Precis som Järbur (1992) skriver finns det risk för att elevers nyfikenhet och 
lust att lära försvinner. Sedan 1 januari, 2006 är det inskrivet i grundskoleförordningen att alla 
elever ska ha en individuell utvecklingsplan (Grundskoleförordning 1994:1194). Därför tyck-
er vi att det borde vara enklare för lärarna att se var den enskilde eleven ligger i sin utveck-
ling. Även om vi tycker att det är anmärkningsvärt kan vi sätta oss in i lärarens situation efter-
som det kan vara svårt att hinna med alla tillräckligt mycket då det är stora elevgrupper. Det 
finns mål som alla elever ska, eller bör, uppnå och därför prioriteras säkert ofta de elever som 
behöver extra stöd. Hälften av de intervjuade lärarna säger att de har tillgång till specialpeda-
gog vilket säkert är ett stort stöd både för eleven och för läraren eftersom specialpedagogen 
kan fokusera sig på det som eleven behöver hjälp med.  
 
Bra samverkan mellan skolan och hemmet där läraren, föräldrarna och eleven strävar åt sam-
ma håll i elevens lärande är någonting som enligt flera av de intervjuade lärarna gynnar ele-
verna, även Gunnarsson (1999) anser detta. Lärandet borde vara lättare för eleven om kulturen 
i hemmet stämde överens med kulturen i skolan eftersom bland annat idéer och värderingar då 
skulle vara de samma både i hemmet och i skolan. Genom den individuella utvecklingsplanen 
blir det en naturlig diskussion om elevens utveckling mellan läraren, föräldrarna och eleven. 
Det tror vi leder till enighet angående elevens mål och det leder vidare till ett stimulerande 
lärande för eleven.  
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6.2.4 Organisation 
 
Lärarna pratar om gruppens storlek och sammansättning och hur detta kan påverka undervis-
ningen. En lärare nämner att gruppen inte behöver vara lugn bara för att den är liten, utan hur 
lugn gruppen är beror mer på vilka individer som ingår i den. Något som framgick av resulta-
tet var att de upplever att de inte räcker till för att stimulera alla elever i sitt lärande på grund 
av stora grupper. Vi har själva under vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, upplevt att 
det är lättare att känna sig tillräcklig då vi varit i en mindre grupp eftersom vi då mer hinner 
hjälpa alla elever att utvecklas vidare. Någonting annat som påverkar undervisningen är hur 
klassrummet är organiserat och hur det används. När vi gjorde intervjuerna såg vi stora varia-
tioner mellan klassrummen trots att alla lärarna hade elever i år 1-3. I ett klassrum fanns det 
25 skolbänkar, lite material, låsta skåp och det går att fråga sig om detta är en inbjudande eller 
stimulerande lärandemiljö. Ett klassrum som vi däremot upplevde som en inbjudande och 
stimulerande lärandemiljö var organiserat i stationer för olika ämnen där eleverna själva kun-
de välja bland olika material och arbetssätt, eleverna satt vid bord och klassrummet kändes le-
vande. I detta klassrum verkade eleverna ha stora möjligheter att samspela med varandra och 
läraren med detta klassrum påpekade även att barn lär barn väldigt bra. Enligt det sociokultu-
rella perspektivet är också de materiella resurserna viktiga (Säljö, 2000). Därför anser vi att 
det är bra att eleverna har tillgång till olika slags material.  
 
 

6.2.5 Lärarkompetens 
  
För att en lärare ska lyckas stimulera alla elever bör denna ha ett flertal av kompetenserna 
som Kernell (2002) skriver om. En av kompetenserna är ämneskompetens där det nämns att 
det är viktigt att lärarna anpassar uppgifterna till den enskilde elevens nivå. Av resultatet 
framgick att lärarna gör detta för att stimulera eleverna. Denna kompetens innebär också att 
läraren bör veta vilket innehåll som ska väljas för att uppnå läroplanens och kursplanernas 
mål. I vår undersökning kan vi se två olika inställningar till hur lärarna jobbar med målen. 
Den ena gruppen tydliggör målen för eleverna för att de ska vara delaktiga och medvetna om 
sitt lärande medan den andra gruppen inte verkar arbeta med målen tillsammans med elever-
na. En fråga det går att ställa sig är om det inte borde vara självklart att eleverna är delaktiga 
och medvetna om målen i läroplan och kursplaner för att de ska få en helhetssyn på sitt läran-
de. Om eleverna förstår att arbetet i skolan består av delmoment med delmål som ska leda till 
en helhet med långsiktiga mål så blir skolan troligtvis mer meningsfull och motiverande. Ele-
verna förstår förhoppningsvis att de lär sig för sin egen skull och inte för lärarens, men det är 
vår egen uppfattning.  
 
Den vetenskapliga kompetensen innebär bland annat att läraren ska ha kunskaper om olika 
lärandeteorier och det är en betydelsefull del för att kunna stimulera alla elever eftersom ele-
ver är olika och kan lära sig på olika sätt. Vi tror att det i bakhuvudet hos alla lärare finns oli-
ka lärandeteorier men det varierar vad de plockar fram från dem. De flesta av de intervjuade 
lärarna tycks ha tankar från det sociokulturella perspektivet på lärande eftersom deras elever 
arbetar tillsammans och lär sig av varandra men antagligen finns det även influenser från 
andra lärandeteorier.  
 
För att stimulera alla elever anser vi att en god didaktisk kompetens är en förutsättning. Det 
handlar exempelvis om förmågan att motivera, intressera och uppmuntra eleverna i sitt läran-
de, hur ska en lärare kunna stimulera eleverna om denna kompetens saknas? När vi analyserar 
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resultatet framgår att den didaktiska kompetensen finns hos de intervjuade lärarna. För att få 
en tydligare bild av graden av den borde vi ha observerat lärarnas arbete under en längre tid 
men eftersom studien är på c-nivå med begränsad tid gavs inte möjligheten till detta.  
 
Kernell (2002) skriver om den sociala kompetensen som handlar om att visa intresse och en-
gagemang för elevens synpunkter och perspektiv. Även Gunnarsson (1999) menar att när ele-
verna upplever att de vuxna är engagerade och bryr sig blir skolmiljön utvecklande. För att 
skolan ska bli mer stimulerande för eleverna anser vi att det är det bra med en god social 
kompetens hos läraren. Om eleven upplever att ingen bryr sig om dennes lärande blir det svårt 
att känna motivation och glädje till fortsatt arbete.  
 
En del inom läraryrket är att vilja och våga utveckla sin kunskap och kompetens vilket den 
allmänprofessionella kompetensen innebär. Detta verkar vara något som en del av de intervju-
ade lärarna gör. För oss som blivande lärare är det viktigt att vi inte fastnar i de teorier som vi 
har lärt oss under utbildningen utan att vi vågar utvecklas och testa nya idéer eftersom skolan 
hela tiden förändras.  
 
Vid läsning av Kernell (2002) om alla dessa olika kompetenser som en lärare bör ha inser vi 
vilken mångfald av kompetenser en lärare förväntas besitta. Det är inget lätt uppdrag för en 
lärare att stimulera alla elever. Det ställs krav på lärare från många olika håll såsom elever, 
föräldrar, rektorn och styrdokumenten, och som Kajsa sa i intervjun har lärare en förmåga att 
alltid känna sig otillräckliga. Vi tycker att det är positivt att lärarna överlag känner att de räck-
er till för att lärandet ska bli stimulerande för alla elever.  
 
 

6.2.6 Sammanfattning 
 
Syftet med vårt examensarbete var att få en förståelse för hur lärandet kan stimuleras i en sko-
la för alla. För att ta reda på detta hade vi ett antal frågeställningar som vi ville få svar på: Hur 
gör lärarna för att stimulera elevers lärande? Vad utgår lärarna från då de planerar sina lektio-
ner? Känner lärarna sig tillräckliga när det gäller att stimulera elevers lärande?  
 
För att stimulera alla elever i sitt lärande har lärarna varierad undervisning, elevinflytande, de 
är delaktiga i sitt eget lärande och får uppgifter på lämplig nivå. Andra metoder som de an-
vänder för att stimulera alla elever är att eleverna lär sig med och av varandra, de arbetar med 
portfolio, reflekterar och utvärderar samt att lärarna tydliggör målen från läroplanen och kurs-
planerna för eleverna. God samverkan mellan hemmet och skolan är också betydelsefullt för 
en stimulerande skolgång.  
 
Lärarna utgår främst från läroplanen, kursplaner och eleverna då de planerar sina lektioner. 
De planerar även utifrån aktuella händelser, situationer och intressen hos eleverna. Hur klass-
rummet är organiserat påverkar även planerandet av undervisningen.  
 
Gruppens storlek och sammansättning har stor betydelse för om lärarna känner att de räcker 
till för att stimulera alla elever i lärandet. Vi tror även att lärarna känner sig mer tillräckliga 
om de har de olika kompetenser som Kernell (2002) skriver om.  
 
Sammanfattningsvis tolkar vi det som att lärarna har ett sociokulturellt perspektiv, vissa av lä-
rarna mer än andra. Vi kunde exempelvis urskilja att lärarna anser att samverkan mellan hem 
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och skola är viktigt eftersom elevens kultur både innefattar hemmet och skolan. Någonting 
annat som tyder på ett sociokulturellt perspektiv är att lärarna i studien vill att elevernas läran-
de ska ske i den proximala utvecklingszonen. Att eleverna ibland får möjlighet att arbeta i 
grupp visar även det på ett sociokulturellt tänkande hos lärarna. Vi kunde däremot inte urskil-
ja några tydliga kopplingar till det kognitiva perspektivet. Med det menar vi att vi inte kunde 
upptäcka att lärarna ansåg att utvecklingen är begränsad till olika stadier.  
 
 

6.3 FORTSATT FORSKNING 
 
Under detta examensarbete har vi tagit reda på hur lärarna kan göra för att stimulera alla ele-
ver men vilken är egentligen den bästa metoden? Det skulle vara spännande att forska vidare 
om det finns någon metod som är den bästa för att stimulera alla elever eller är det olika me-
toder som passar bäst för specifika lärare och elever.  
 
Något annat som vi tycker skulle vara intressant att forska vidare om är hur de eleverna som 
de går bra för stimuleras. I vårt resultat framgår att lärarna tycker att det kan vara svårt att 
stimulera dessa elever och därför skulle fortsatt forskning kunna ge svar på hur lärarna lättare 
skulle kunna nå även dessa elever. Under vår utbildning har vi blivit medvetna om hur lärarna 
kan arbeta med dem som behöver extra stöd men vi har fått väldigt lite kunskaper om hur man 
arbetar med dem som det går bra för.  
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BILAGA 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med? 
Hur många elever är det i klassen? 
 
 
Hur arbetar du för att alla elever skall bli stimulerade i lärandet? 
 
Vad utgår du från när du planerar lektionerna? 
 
Hur stimulerar du de elever som det går bra för? 
 
Hur stimulerar du elever som behöver extra stöd? 
 
Vilka möjligheter har du för att stimulera alla elever? 
 
Vilka hinder har du för att kunna stimulera alla elever? 
 
Upplever du att du räcker till för att lärandet ska bli stimulerande för alla elever? 
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