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Abstract 

In this essay, we examine what kind of themes that are found in essays written by students who have 

studied within the teacher programme at universities in Sweden. The goal of our essay is to find themes 

that are reoccurring in eight student essays, and that can be understood through the concept of lifelong 

learning. Our essay combines three research methods. It is mainly an essay where we utilize qualitative 

reading research, but we have also gained inspiration from hermeneutics and the critical thinking. 

The result of our study shows that students within the teacher programme in Sweden are well aware of 

the strong points found within the concept of lifelong learning. Three themes were found that were 

reoccurring within all essays. These were the teacher as a role-model, as well as a person of empathy. 

We also found the need for a teacher to be a reflective practician. Lastly, the teacher needs to be a good 

communicator. 

The idea of the teacher being a role model were mainly found within essays written towards pre-school 

education. The need for being a reflective practician were found in essays written towards upper 

secondary levels as well as adult education, whereas the idea of the teacher being a good communicator 

were mainly found in essays concerning adult education. 

Nyckelord: Livslångt lärande, litteraturstudie, studentuppsatser, tema-analys, förebild, empati, 

reflektion, kommunikation 
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Del 1 – Inledning och bakgrund 
 
1 Inledning 
Då vi båda är lärarstudenter, med utgångspunkt i förskolan och gymnasiet har vi mött begreppet 

livslångt lärande ett flertal gånger under vår studietid. Livslångt lärande har återkommit i läroböcker 

och i klassrumsdiskussioner, utan att någon grundläggande definition eller genomgång har getts. 

Begreppet har uppfattats som självklart. Vi ämnar därför att med vår studie analysera hur begreppet 

använts av studenter på högre utbildningar i Sverige i deras uppsatsarbeten, och därigenom också 

uppnå en förståelse för vad begreppet kan innebära för den enskilda lärarstudenten och framtida 

pedagogen. 

 

Lärande är en process som är ständigt pågående. Det är ett naturligt inslag i vårt psyke att ständigt 

anpassa sig och att vara vaksam på förändringar i vår närmiljö. Begreppet i sig blir mot bakgrund av 

detta inte särskilt mångfacetterat. Men om vi tittar närmare på vad begreppet innebär, eller kräver om 

man så vill, av utövaren så finner vi där en mängd krav och förpliktelser knutna till ett livslångt 

lärande. Det är dessa krav och förpliktelser som vi tänker undersöka genom en läsning av 

studentuppsatser. 

 

Syftet med vår uppsats blir således att beskriva vilka teman som kan sägas vara gemensamma i alla 

uppsatser, och som kan ses tydliggöra vilket behov det livslånga lärandet kräver av en verksam 

pedagog. Vårt eget intresse i detta grundar sig dels på att vi båda är lärarstuderande, men även på att vi 

snart skall ut i arbetslivet och därför kan behöva en tydligare definition av det livslånga lärandet som 

kan sägas ha präglat vår egen studietid, om än på ett omedvetet sätt. 

 

Vi är i vår uppsats inspirerade av ett flertal metoder. I grund och botten är vår studie en kvalitativ 

textanalys, men där vi också har hämtat inspiration från hermeneutiken och den kritiska analysen. 

 

Vår uppsats presenterar ett flertal teman som grundar sig på en jämförelse av åtta uppsatser, och vi 

ämnar konstruera vad vi uppfattar vara teman som går att knyta an till begreppet livslångt lärande. Det 

är vår förhoppning att denna uppsats kan bidra till en förståelse kring hur ett livslångt lärande 

framträder i uppsatser skrivna på högre lärosäten, och därtill konstruera studenternas bild av 

ovannämnda begrepp. 

 

Vi vill också belysa det faktum att vår läsning av uppsatserna är en progressiv sådan. Vi ämnar alltså 

vidareutveckla resonemang vi finner i de uppsatser vi analyserat. Detta innebär att de resultat vi 

presenterar i vår uppsats är framtagna med bakgrund i de analyserade uppsatserna. Resultatet som 

sådant är alltså vårat eget, och inte någonting som uppsatsförfattarna nödvändigtvis håller med om 

eller tycker stämmer. Mer information kring detta finner du som läsare under rubriken etiska 

överväganden. 
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1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad utifrån tre delar. Den första delen innehåller våra inledande tankar, mål med 

uppsatsen samt dess generella struktur. Det är även i uppsatsens första del som läsaren finner 

bakgrunden till begreppet livslångt lärande samt information om hur detta begrepp är aktuellt i dagens 

forskning. 

Del två av vår uppsats innehåller de metoder vi använt oss av, samt hur vi tillämpat dessa. 

Uppsatsens tredje och avslutande del innehåller en redogörelse för uppsatsernas innehåll, en analys av 

detta innehåll samt en diskussion kring de resultat som framträder i analysen. Även tankar om möjlig 

fortsatt forskning inom vårt forskningsfält föreslås. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår uppsats är att undersöka de teman som synliggörs i ett antal studentuppsatser vilka 

diskuterar livslångt lärande. För att söka dessa teman genomförs en analys av åtta studentuppsatser, där 

vår förhoppning är att sökandet efter olika teman leder till en ökad förståelse för vilka krav som kan 

ställas på lärare i en framtida yrkesroll, men också att se vilka uppfattningar som kan ha präglat 

lärarstudenter under deras utbildningstid, både på ett medvetet och omedvetet plan. Vi vill genom detta 

nå en djupare förståelse för alla de faktorer och krav som kan ställas på lärare i en framtida yrkesroll, 

vilka grundar sig i studenters egna undersökningar.  

 

De frågor vi ämnar besvara i vårt arbete är således: 

 

 Vad kan vi tematiskt utläsa i studenternas uppsatser som säger något om deras uppfattningar av 

ett livslånga lärande? 

 Går det att finna en röd tråd i studenternas uppsatser, som säger någonting om skillnader och 

likheter i olika utbildningsnivåer inom det svenska skolsystemet? 
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2 Bakgrund 

Vi kommer nedan att redogöra kort för hur det livslånga lärandet som begrepp uppkom, och även 

nämna något kring hur begreppet omdefinierats och kritiserats. 

Gemensamt för den mesta litteratur inom ämnet är en iakttagelse av begreppets vaga natur, vilket dels 

leder till breda tolkningar av begreppet, samtidigt som många pedagoger, som vi både mött i vår egen 

utbildning och träffat i sammanhang utanför skolan, uppfattar ett livslångt lärande som något 

självklart. 

2.1 En bakgrund till livslångt lärande. 
Skolverket (2000) publicerade en rapport i vilken det går att läsa vad livslångt lärande innefattar. Den 

röda tråden i Skolverkets rapport är att lärande pågår genom skolans alla stadier. Skolverket nämner att 

grunden till det livslånga lärandet läggs redan i förskolan och fortlöper genom skolans alla stadier. 

Färdigheter som att kunna skriva, läsa och räkna är viktiga men detta grundar sig i att individen själv 

ska ha motivation och en positiv attityd till utbildning. 

Det går vidare att läsa i Skolverkets (2000) rapport att det livslånga lärandet, som kom att myntas av 

UNESCO i slutet av 60- talet, byggde på en humanistisk tradition. Olausson (2005) tar fasta på detta 

och nämner vidare att bakgrunden till att det livslånga lärandet blev ett begrepp på allas läppar, var en 

vilja att få fler unga att söka sig till högre utbildningar. En vilja som då var sprungen ur den 

utbildningspolitiska debatten som pågick. 

Motivation och eget ansvar 

Enligt Skolverket (2000) ställs det allt högre krav på individen och fokus ligger på individens 

personliga ansvar. Detta innebär inte bara att ämneskompetens och färdigheter är nödvändiga, utan 

fokus läggs också på självförtroende, motivation och en lust att lära. Dessa egenskaper och attityder 

behöver utbildningssystemet vara beredda på att utveckla och behålla. 

Vikten av motivation och elevens eget ansvar är dock ingenting som Skolverket är ensamma om att 

nämna. Nilsson & Holmqvist (2005) skriver en del kring hur lärare kan arbeta för att utveckla och 

främja ett livslångt lärande. Författarna nämner däribland att många av de hinder som finns i 

anknytning till det livslånga lärandet har en bakgrund i den reproduktiva synen på lärande som länge 

präglat skolan. Författarna nämner exempelvis hur elevernas lust att lära kan försvinna om de förväntas 

reproducera kunskap, eller om eleverna inte är beredda att ta emot den typ av ”… kunskapsdiet” 

(Nilsson och Holmqvist, 2005, s. 42) som då erbjuds om kunskap ses som fast och oföränderlig. Att 

motivera eleverna till ett livslångt lärande kräver alltså av läraren en förmåga att undvika ett 

reproducerande av kunskap, och istället låta eleverna själva upptäcka och tillgodogöra sig kunskap. 

Vikten av att reflektera 

Det framträder även i litteratur omkring det livslånga lärandet ett behov av att läraren skall reflektera. 

Nilsson och Holmqvist (2005) påpekar exempelvis hur en lärare på ett djupare och mer reflekterande 

plan måste inse vad lärande är för något. Det nämns exempelvis att reflektion kring hur undervisningen 

påverkar elevernas eget lärande är viktigt. 

Även Isberg (1996) nämner ett liknande behov, och påpekar att undervisning: ”... handlar om mänsklig 

förståelse […] som lärare måste känna sig själv […] inspirera elever till ett livslångt lärande […] bör 

de få utbyta erfarenheter med andra” (Isberg, 1996, s. 67) 
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Att begreppet reflektion inom lärande och undervisning ses som centralt, är ingenting som endast 

knyter an till ett livslångt lärande. Vi uppfattar det också som en stöttepelare i hela utbildningsväsendet. 

Det är ett återkommande inslag både i litteratur omkring det livslånga lärandet, men även i övrig 

pedagogisk forskning. 

Det livslånga lärandet som en demokratisk skyldighet 

Det framträder även i forskning omkring livslångt lärande ett behov av demokratiskt fostran. Billet 

(2010) skriver exempelvis i en artikel hur vi som människor, när vi aktivt lär oss något, inte bara 

uppfyller våra sociala och ekonomiska roller, utan också aktivt deltar i att påverka vårt samhälle på 

både ett socialt och ett ekonomiskt plan. En liknande diskussion förs av Evans (2003) där denne 

påpekar att demokrati är fundamentalt för ett livslångt lärande. Författaren talar om möjligheten vi 

människor har att delta och påverka våra egna liv baserat på den kunskap vi har om det samhälle vi 

verkar och lever i. Ju större kunskap om vår verklighet, desto större chans att vi är med och påverkar 

den. 

Utbildningsdepartementet (2001) skriver vidare, i en rapport kring debatten om det livslånga lärandet, 

om vikten av att förstå demokrati i förhållande till attityder, värderingar och ett förtroende för andra 

medborgare. Det går därför att utläsa en tydlig koppling mellan ett livslångt lärande och det samhälle 

inom vilket detta lärande pågår. Medborgare som tar ett aktivt beslut att lära sig något kan i större grad 

påverka det samhälle inom vilket de lever. Samtidigt innebär ett livslångt lärande också att individen 

uppfyller sin demokratiska fostran gentemot sig själv. Slutligen tjänar också samhället på ett livslångt 

lärande, då grunden till ett gott samhälle är en förståelse och ett förtroende inte bara för samhället, utan 

också för de medborgare som verkar inom detta. 

2.2 Förändring av begreppet livslångt lärande 

Det livslånga lärandet har från sent 60-tal och till dags dato genomgått en mängd förändringar. Många 

av dessa har inneburit att begreppet blivit alltmer brett, och kommit att omfatta någonting som bl.a. 

Bengt Kristensson Uggla (2007) benämns som ett: ”… knowledge-society” (Kristensson Uggla, 2007, 

s.212). Detta kunskapssamhälle har, enligt författaren, ställt nya krav på dess individer, och kommit att 

resultera i vad vi tycker oss uppfatta som en medvetenhet kring kunskapens ständiga närvarande. 

 

Det går att finna stöd för denna uppfattning i litteraturen, där bl.a. Holmqvist & Nilsson (2005), 

påpekar att vi i vår samtid nått till en punkt där vi måste utveckla en förmåga att sortera information, 

snarare än att kunna ta till oss denna. 

 

 

2.3 Kritik mot ett livslångt lärande. 
En viss kritik har riktats mot begreppet livslångt lärande. Skolverket (2000) skriver om hur individen 

måste ha rätt förutsättningar för att omfattas inom det livslånga lärandet. I stort riktas Skolverkets kritik 

mot att individen kan ses behöva ha rätt typ av sociala förutsättningar, och att den sociokulturella 

bakgrunden kan ses väga in i hur väl individen anpassas till det livslånga lärandet. Skolverket skriver 

vidare att begreppet som sådant är vagt formulerat och rymmer en enorm tolkningssfär, vilket gör att 

dess egentliga mening kan vara svår att urskilja. Skolverket nämner hur detta: 
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[…] gör det möjligt för var och en som har utbildningspolitiska intressen […] utrycka sina åsikter i termer av 

livslångt lärande […] leder till att begreppet blir tänkbart och åtkomligt, vilket gör att det kan användas i de mest 

skilda sammanhang och utan svårighet laddas med nytt innehåll (Skolverket, 2000, s. 12). 

 

Även Olausson (2005) är inne på samma linje, då han påpekar att: 

 
 … företrädare för det formella utbildningssystemet […] gör begreppet till sitt och inkorporera det livslånga 

lärandet i den institutionella strukturen. (Olausson, 2005, s.12). 

 

Ovanstående två citat anser vi belyser en kritik mot det livslånga lärandet och dess begreppsapparat 

som är delvis vanligt förekommande, och bitvis skarp. Begreppet som sådant är alltså inte 

självförklarande, och betyder egentligen ingenting utan ett definierat innehåll. Även Kristensson Uggla 

(2007) kritiserar begreppet och belyser det faktum att ett livslångt lärande ses som en lösning på en 

mängd problem som inte bara går att knyta an till utbildningssektorn. 

 

Utbildningsdepartementet (2001) nämner riskerna som föreligger omkring begreppet livslångt lärande, 

och pekar på att lärande, även om det förutsätts att fortgå genom hela livet och i alla miljöer, inte 

automatiskt innebär att alla miljöer är likvärdiga i kvalité och förutsättningar för lärande. 

 

Viss kritik har även riktats mot det livslånga lärandets konsekvenser. Lindelöf (2005) påpekar bl.a. 

problematiken som uppstår när behovet av kunskap formuleras utifrån arbetsmarknadens behov. Detta 

kan resultera i en debatt där individerna, ofta ungdomar, väljer fel då de saknar insikter kring vilka 

behov som är rätta eller mest gynnsamma. 

2.4 Tidigare forskning 
Vi har i vår studie genomlöpande använt oss av litteratur publicerad främst inom det pedagogiska 

forskningsområdet. Vi har även försökt finna litteratur som behandlar det livslånga lärandet ur ett 

övergripande perspektiv, för att där kunna balansera de teman vi finner i studenternas uppsatser med en 

empirisk bakgrund. Vi redogör nedan för den litteratur som har en närhet till vår egen forskningsfråga. 

Gemensamt för denna litteratur är att den grundar sig dels i lärarens praktiska undervisningssituation, 

men diskussioner förs även gällande ett livslångt lärande och dess existens i dagens samhälle. 

Arfwedsson (2003)  lyfter fram vikten av att läraren har ett brett register av lärarstilar, och påpekar att 

elever har olika sätt att lära och att ingen undervisningsmetod har visat sig vara bättre än någon annan. 

Enligt författaren behöver pedagogerna ett enhetligt undervisningssätt, men samtidigt kunna möta 

eleven i det ögonblick som kan uppstå. Det nämns att det är viktigt att behålla elevernas motivation, 

och även bereda individerna med ett kritiskt förhållningssätt.  

Utbildningsdepartementet (2001) är inne på en liknande linje och menar därutöver att det har skett en 

skiftning vad gäller uppfattning kring lärande. Undervisningens metoder bör vila på individens intresse, 

behov och förväntningar. Man menar vidare att allmänna och yrkesinriktade utbildningar inte 

genomgått någon större förändring på senare tid. Därför behöver strategin för lärande anpassas till de 

människor som lever och lär idag. Även läraryrket kommer att förändras. ”…lärare och utbildare blir 

ledsagare, handledare blir medlare” (Utbildningsdepartementet, 2001, s. 8). Fokus ligger på att vara 

med som hjälp och stöd, men ansvaret för inlärning ligger på individen.  Man menar också att individen 

behöver träna sig i att handskas med ett växande informationsutbud. Förmågan att kunna urskilja sitt 

eget behov av lärande och finna information med hjälp av tekniska hjälpmedel är viktig. Men också att 

kunna reflektera och bedöma information är betydande färdigheter som individen bör behärska.  
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Även Jarvis (2004) analyserar det livslånga lärandet ur en mängd infallsvinklar. Dennes forskning är 

främst inriktad mot högre utbildningsnivåer såsom vuxenutbildningen, men det finns mycket att hämta 

för pedagoger även inom andra utbildningsnivåer. 

 

Även Ellström, Gustavsson och Larsson (1996) knyter i sin forskning an begreppet livslångt lärande 

med arbete- och vardagsliv. Diskussioner förs kring samhällets allt mer rapida utveckling, och de 

klyftor som både uppstår och förminskas i takt med en alltmer globaliserad världsbild. 

 
Del 2 – Metodgenomgång och praktiskt tillvägagångssätt 

3. Metod 
Då vårt syfte med uppsatsen är synliggöra de teman som ett livslångt lärande kan ställa på en pedagog, 

bör därför vår metod och vårt arbetssätt präglas av en närhet till denna situation. Vi har därför valt 

metoder som vi tycker passar in i en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa forskningsansatsen 

samt våra metoder kommer vi att redogöra för längre ned. 

De åtta uppsatser vi valt ut har vi analyserat var för sig för att sedan jämföra anteckningar och intryck 

tillsammans. En jämförelse gjordes mellan våra anteckningar utifrån varje uppsats för att därigenom 

hitta likheter, eller skillnader. Detta arbetssätt är väl förankrat inom hermeneutiken samt inom 

textanalysen. Metoder som vi redogör för längre ned. Vi har således gått från del till helhet då vi 

analyserat uppsatserna. 

3.1 Material och avgränsning 
Vi har som underlag för vår undersökning använt oss av de uppsatser som publicerats på Libris databas 

för uppsatssökning, Uppsök. Uppsök är en nationell databas där uppsatser från majoriteten av svenska 

högskolor och universitet publiceras. 

 

Genom en sökning via Uppsök, fann vi 132 uppsatser
1
. Uppsatserna var inom ett brett ämnesfält och 

en avgränsning ansågs vara nödvändig. Då vi själva är verksamma inom lärarutbildningen, och ämnar 

undersöka begreppet inom detta område, genomförde vi således en undersökning på studera.nu:s 

hemsida, där vi fann vilka utbildningsplatser i Sverige som tillhandahåller lärarutbildningar. Detta 

resulterade i en ytterligare specificerat sökning på Uppsök, där vi endast sökte på de 25 lärosäten som 

tillhandahöll en lärarutbildning. Resultatet blev 69 uppsatser, och en ytterligare avgränsning ansågs 

nödvändig. Vi valde då bort alla uppsatser som inte var skrivna inom ramen för lärarutbildningen, och 

kvar blev då 37 stycken. Dessa uppsatser genomgick en grovläsning, där vi tittade på abstract, resultat 

och sammanfattning. Ur detta framträdde ett flertal uppsatser som kunde vara intressanta i en kvalitativ 

textanalys och som fick genomgå ytterligare granskning då vi tittade mot vilken utbildningsnivå de var 

riktade. Vi har gjort en sammanställning av uppsatserna, se bilaga 1 för att möjliggöra vidare 

forskning. 

                                                           

1
 Sökordet var ”livslångt lärande” i kategorin: alla fält via http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok 

Att söka på alla fält innebär att Uppsök går igenom varenda uppsats från titel och abstract till egentligt innehåll. De 

uppsatser vi funnit har därför med säkerhet använt ordet minst en gång. 

http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok
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Då vi inte ansåg oss ha möjlighet att ur den kvalitativa forskningsansatsen analysera 32 uppsatser och 

göra dessa rättvisa, valde vi därför ut två uppsatser från varje utbildningsnivå. Detta resulterade i åtta 

uppsatser, två från förskolan, två från den obligatoriska skolan, två från gymnasiet och två från 

vuxenutbildningen. Syftet med detta är att synliggöra en röd tråd i det livslånga lärandet från förskolan 

till vuxenutbildningen. 

 

 

De uppsatser vi analyserat är: 

 

Förskolan:  

 Ljubica Simic, (2010) En intervjustudie om hur tre förskollärare resonerar kring relationen 

mellan omsorg och den fysiska beröringens betydelse för barns lärande och utveckling. 

Högskolan i Borås: Instutitionen för pedagogik 

 Siv Åkesson, (2009), Från dagis till förskola, vad gör skillnad? – en studie om lärares utsagor 

om förskolans verksamhet över tid. Göteborgs Universitet: Institutionen för pedagogik och 

didaktik 

Obligatoriska skolan 

 Ulrika Edlund och Annika Rylander, (2007), Livskunskap – lära för livet? Högskolan i 

Halmstad: Sektionen för lärarutbildning 

 Jenny Persson och Erika Roos, (2009), Ämnesintegrering - ett kunskapstillägnande. Luleå tekniska 

universitet: Institutionen för pedagogik och lärande 
Gymnasiet 

 Natalia Chamraeva och Teresa Petterson, (2005), Ett mångfasetterat yrke, gymnasielärares 

uppfattning om sitt uppdrag. Luleå tekniska universitet: Institutionen för utbildningsvetenskap 

 Annika Olén, (2007), Gymnasieelevers uppfattning om eget lärande. Malmö högskola: Särskild 

lärarutbildning 

Vuxenutbildning 

 Kerstin Esberg och Birgitta Kvist, (2006), Hur bemöter jag dig – lärares syn på 

vuxenutbildning. Umeå universitet: Instutitionen för matematik och matematisk statistik 

 Jirina Göransson, (2007), Vuxenstuderandes och lärarnas syn på användning av erfarenheter i 

undervisningen. Högskolan i Halmstad: Sektionen för lärarutbildning 
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3.2 Metodsammanfattning 

Vi arbetar i vår uppsats med en kvalitativ textanalys. Därefter har vi sett oss inspirerade av både ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt samt en kritisk analys för att konstruera de teman vi tycker oss se 

framträda i elevernas uppsatser. Den vane läsaren av vetenskapliga uppsatser och närliggande material 

är troligtvis införstådd i vad en kvalitativ metod är för något. Andersen och Gandrup (1994) 

sammanfattar enkelt den kvalitativa metoden som en undersökning där det som undersöks antas ha en 

kombination av egenskaper som kan ses vara unik för just den undersökningen. 

  

Med bakgrund i denna kvalitativa undersökningsmetod har vi sedan specificerad vår undersökning 

som en litteraturstudie, där vi arbetar med studenternas uppsatser som empiriskt material och söker 

teman som vi kan tycka framträder och som ger svar på vår frågeställning. Vi läser alltså uppsatserna 

flera gånger, och försöker där närma oss dess egentliga innehåll. Målet med detta tillvägagångssätt är 

att finna gemensamma teman i uppsatserna som kan bidra till att dels besvara våra två frågeställningar, 

men också konstruera en bild av det livslånga lärandet som kan komma till användning för den 

pedagogiska forskningen i framtiden. De teman som framträder redogör vi för i vår analysdel. 

Redogörelsen både jämför uppsatser med varandra, och visar på skillnader. De teman som vi tar upp är 

alltså konstruerade ur vår egen, textnära läsning. I detta kan vi se oss vara starkt inspirerade av 

hermeneutiken och den kritiska granskningen. Bägge dessa metoder förklaras utförligare längre ned. 

3.2.1 Vad är en textanalys?  
Vår studie är i största möjliga mån en textanalytisk sådan. Esaiasson et al. (2007) skriver, med 

hänvisning till filosofen Mats Furberg, att en textanalys innebär: 

 
… att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och se efter om texten, eller man själv, kan besvara dessa frågor […] 

för att forskaren skall nå en sådan förståelse måste texten läsas flera gånger, såväl snabbt som översiktligt som 

långsamt och fundersamt. (Esaiasson et al, 2007, s. 237). 

 

Det handlar således om att noggrant läsa en text, och försöka urskilja vad den berättar. Detta kan göras 

på många sätt, och textanalys lämnar mycket öppet för varierande arbetssätt. Vi har dock, för att nå 

ytterligare en dimension i textanalysen valt att infoga en hermeneutisk läsning. Författarna nämner 

dock att ett flertal metoder kan vara användbara, däribland diskursanalysen – men vårt intresse är 

primärt att tolka texten som en enhet, och däri har vi funnit en styrka hos hermeneutiken. 

3.2.2 Vad innebär en litteraturstudie? 
Höglund-Nielsen (2008) nämner att en litteraturstudie kan vara av två varianter, den allmänna och den 

systematiserade. Den allmänna litteraturstudien kan sägas redogöra för innehållet i, exempelvis ett 

antal artiklar, utan någon särskild systematik. Dess motsvarighet är då den systematiska 

litteraturstudien, där data baseras på primärkällor: ”… i form av publicerade vetenskapliga artiklar 

eller rapporter…” (Höglund-Nielsen, 2008, s. 173). Författaren nämner vidare att de källor som 

används i en systematisk litteraturstudie är tydligt redogjorda, och att metoden för urvalet är tydligt 

definierad. Det är även viktigt att det som undersöks har genomgått någon form av 

kvalitetsgranskning. 
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Vi anser att vårt arbete uppfyller dessa krav, och har därför valt att benämna det som en 

litteraturstudie. Därtill är vi också inspirerade av hermeneutiken och den kritiska granskningen då vi 

konstruerar de teman vi tycker oss framträda i studenternas uppsatser.  

3.2.3 Vad är hermeneutik? 
Thurén (2007) ger ett exempel på vad den hermeneutiska forskningen går ut på. Följande går att läsa: 

 
Och när flyktingar framträder i pressen eller på TV kan vi förstå dem på ett sätt som inte bara är intellektuellt. Vi 

förstår dem därför att vi själva är människor och kan sätta oss in i hur andra människor tänker och känner. 

(Thurén, 2007, s. 95). 

 

Citatet exemplifierar vad vi har uppfattat som grunden i hermeneutiken, nämligen empatin. Förmågan 

att känna. I detta finns sedan möjligheten att tolka det vi känner utifrån frågeställningar eller ramverk. 

En diskussion kring hermeneutiken som än mer förtydligar vad begreppet innebär går att finna hos 

Andersen (1994) som nämner att en text alltid i grund och botten har skrivits av en individ. Och att 

man som forskare skall sträva efter att rekonstruera tillståndet eller situationen hos textens 

upphovsman. Syftet att rekonstruera verkligheten anser vi går att uppfatta som någonting präglat av 

empati. Att känna inför ett skrivet material och uppfatta det som någonting levande. Och att tolka detta 

material. 

 

Hermeneutiken handlar dock inte bara om tolkningsprocessen som sådan, utan även om en 

förförståelse. Jag som läsare har vissa givna uppfattningar om det jag läser, och dessa måste tydligt 

artikuleras innan jag påbörjar min forskning. Thurén (2007) nämner att just förförståelsen är grunden i 

ett hermeneutiskt synsätt, och att vi inte kan förstå någonting utan en förförståelse. 
 

Repstad (1999) kallar den hermeneutiska tolkningsprocessen för en hermeneutisk cirkel. Det innebär 

att man går igenom ett material för att få en helhetsbild, och sedan letar man det som skall tolkas. Det 

man finner kräver i sin tur en egen tolkning. Från helhet till del till helhet igen.  

 

I vårt arbete har vi valt den hermeneutiska metoden med antagandet att vi dels själva är lärarstudenter, 

och enkelt kan sätta oss in i det producerade materialet då vi är medvetna om de ramar och regler som 

gäller för detta. Samtidigt har vi ett egenintresse som på många sätt går att likna med det intresse 

skribenterna till de uppsatser vi analyserar har, nämligen att kunna mer om vår yrkesroll och de 

förväntningar som finns på denna. Slutligen kan vi också känna en empati inför det presenterade 

materialet, då det i allra högsta grad är levande för oss både som studenter, men också som framtida 

lärare. Det är därför, vi i enlighet med de krav hermeneutiken ställer på forskaren, väljer att redogöra 

för vår förförståelse kring materialet och det ämne som skall undersökas. 

3.2.3.1 Vår förförståelse 
Förförståelse är en viktig faktor inom hermeneutiken. Vi har tillsammans 10 års erfarenhet av studier 

på högskola. Vi har båda också tidigare skrivit C-uppsats inom ett annat forskningsområde. Detta gör 

att vi är väl förtrogna med det område vari uppsatsens frågeställning härstammar från. Vi har därmed 

inte bara en förförståelse från den forskningstradition som högskolan kräver, utan vi är också väl 

förtrogna med skolans värld. Dels som studenter själva, men även som blivande pedagoger. Vårt 

perspektiv sträcker sig från förskola såväl som till gymnasiet. Vår förförståelse finns därmed hos de 

studenter vars uppsatser vi läst, men också i den verksamhet till vilken studenterna undersökt.  
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3.2.4 Vad är kritiskt tänkande? 
Det kritiska tänkandet innebär i grund och botten att man som människa vrider och vänder på 

någonting. Att tänka kritiskt är av en oerhörd vikt i en forskningsprocess då man i flera led bör 

analysera sina egna resultat, och sin egen forskning. Om detta kritiska tänkande nämns bl.a. att:  

 
När man tänker kritiskt utgår man från att det man undersöker skulle kunna vara på ett annat sätt. Man omprövar 

och undersöker vad som händer om man utvecklar resonemanget till ett annat håll, eller drar konsekvenserna av 

vad som sägs. (Rosenqvist & Andén, 2006, s.17) 

 

Även Hultén, Hultman och Eriksson (2007) är inne på samma linje. Författarna påpekar dock att en 

forskare i grunden skall söka efter nya lösningar. Just att söka efter nya lösningar eller resultat 

uppfattar vi i vår forskning som något av det viktigaste inom det kritiska tänkandet. Att redan från 

början vilja hitta bättre, eller nya svar och lösningar, på ett problem eller en frågeställning. 

  

Ur ovanstående begreppsdefinitioner går det således att finna hur det kritiska tänkandet som metod 

utgår ifrån att läsaren progressivt läser texten. Denna progressiva syn på texten bidrar till att det 

skrivna som sådant får en större spännvidd, där det som sägs inte fastnar i någon analys, utan istället 

uppmanas till en större omfångsbredd. Vi kommer i vår uppsats att applicera denna kritiska läsning av 

texten när vi tematiskt söker igenom uppsatserna. Teman som då framträder kan därför bli synliga 

därför att vi i grunden har vidareutvecklat författarens resonemang och försökt se detta i en helhet. 

 

Det kritiska tänkandet är därför på många sätt ett förhållningssätt mot texten, snarare än en metod. Det 

kan sägas vara en medvetenhet om det man läser, och vad man vill göra med det man uppfattar att 

texten låter framträda. Resultatet av vårt kritiska förhållningssätt till studenternas uppsatser blir då 

förhoppningsvis en bredd i de teman vi finner, och en vilja att utveckla dessa teman och i större grad 

försöka finna mönster som gör gällande att de teman vi funnit är giltiga. 

3.3 En fusion av metoderna – vår praktiska tillämpning 
I vårt arbete har vi valt att sammanfoga ett flertal metodteorier. Vår huvudsakliga utgångspunkt är den 

kvalitativa textanalysen, men vi är också inspirerade av hermeneutiken och den kritiska analysen när vi 

genomför vår litteraturstudie. Vårt syfte är därför att konstruera teman som vi tycker framträder i åtta 

studentuppsatser, och som säger någonting om det livslånga lärandet. Därtill har vi valt att redogöra 

för alla de uppsatser vi funnit i en tabell (se bilaga 1), för att därigenom skapa ett framtida ramverk för 

andra studenter som skulle vilja använda ett annat tvärsnitt av uppsatser för att undersöka vilka teman 

kring livslångt lärande som framträder. 

 

Att vi finner alla dessa metoder möjliga till förening har att göra med att de alla är kvalitativa, men 

också att de uppmuntrar oss att läsa texterna grundligt. Vi är själva verksamma inom den utbildning vi 

analyserar, och har därför en tydlig förförståelse och inblick i hur texten ordnas. Detta krav kan ses 

framträda inom hermeneutiken. Samtidigt antar vi en kritisk hållning gentemot vår egen text samt de 

publicerade texter av studenter, och häri finns styrkan hos den kritiska analysen. Som vi tidigare 

nämnde syftar den till att pröva nya infallsvinklar eller slutsatser, och därigenom nå fram till vilken 

som kan vara den rätta. Slutligen så redogör vi tydligt för urvalet av uppsatser samt det 

tillvägagångssätt vi använde oss av för att finna dessa, och därtill redogör vi i en lista vid vilka 

lärosäten samt vilka år som uppsatserna publicerats. Denna tydlighet anser vi är viktiga i en 

litteraturstudie då framtida studenter som genomför en studie liknande vår enkelt skall kunna arbeta 

med samma stoff och material som vi själva har gjort. 
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3.4 Etiska överväganden kring analys av studentuppsatser 
Under arbetets gång framkom en del etiska frågeställningar vilka vi känner är nödvändiga att belysa. 

Det är viktigt att läsaren förstår att vi själva är studenter som valt att analysera andra studenters 

uppsatser. Även om kravet på en kandidatuppsats är att den skall vara vetenskaplig, är det sällan den 

analyseras vetenskapligt på samma sätt som annat publicerat material i stil med forskningspublikationer 

eller rapporter/böcker. Ejvegård (2003) nämner exempelvis att det är vanligt att studenter, i 

undervisningssituationer, inte skall presentera data som för forskningen framåt, utan att det snarare 

handlar om att lära sig hantverket som den vetenskapliga forskningen kräver. 

Vi är alltså fullt medvetna om att vi inte kan ställa krav på studenternas uppsatser att vara lika 

vetenskapliga som annan publicerad, vetenskaplig litteratur. Detta krav ställer vi inte ens på vår egen 

uppsats. Vi anser dock att vår uppsats varken röjer eller påverkar de redan publicerade uppsatserna 

negativt. Läsaren bör också vara införstådd med att ingen av författarna till de uppsatser vi analyserat 

har blivit tillfrågad gällande sin medverkan i vår studie. Detta baserar vi på att deras material redan är 

publicerat och godkänt, sökbart i ett flertal databaser. Det finns, så att säga, tillgängligt för allmänheten. 

Vi anser därför att det inte finns några etiska överväganden som skulle ställa ett krav på oss att 

kodifiera eller på annat sätt anonymisera uppsatserna. 
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Del 3 – Resultat, analys och diskussion 

4. Beskrivning av studentuppsatsernas innehåll 
Vi inleder del 3 av vår uppsats med en beskrivning av de åtta uppsatser vi analyserat. Detta kan sägas 

motsvara resultatet av vår intensiva läsning av uppsatserna. Därefter följer en genomgång för de teman 

vi funnit, och slutligen diskuterar vi dessa teman med bakgrund i vår frågeställning. 

4.1 Förskola 
Simic (2010) har undersökt hur pedagoger resonerar kring fysisk beröring och omsorg. Resultatet visar 

att förskollärarna använder sig av beröring både i omsorgen av barnen såväl som i lärandesituationer. 

Där omsorg och lärande är sammanfogade med varandra. Genom att pedagogerna har förmåga att i 

vardagen fånga lärandet och pedagogens förmåga att ta till vara på barns intresse skapas en positiv 

lärandemiljö. Författaren har intervjuat förskollärare och genom deras utsagor tolkat hur fysisk 

beröring kan ses som nödvändig för lärande och utveckling. 

De intervjuade förskollärarna anser att omsorg och lärande är sammanflätade med varandra. Genom att 

barnen känner sig trygga i miljön med andra barn och pedagoger läggs grunden för lärande. 

Förskollärarna behöver också: ”… skapa mening och sammanhang i olika lärandesituationer…” 

(Simic, 2010, s. 21). 

 

Hur pedagogerna förhåller sig till varandra är viktigt för hur barnen kan lära sig hur de ska förhålla sig 

till andra människor. Konstruktiv kritik från pedagogerna kan stärka barnets kapacitet att förstå 

sammanhang och att hantera olika situationer. Aktiviteter som ger empatiträning gör att barnen kan se 

saker från olika synvinklar, att det kan finnas många olika tankar kring samma situation. Barnen 

behöver kontinuerligt stöd och uppmuntran i olika lärande aktiviteter. Genom aktiv stöttning kan 

pedagogen stärka barnets självförtroende att sedan våga testa aktiviteter själv. 

Av pedagogernas utsagor får man även information om att lärande också sker i vardagsrutiner. 

Rutinsituationer som påklädning kan fungera som en positiv arena att träna både matematik och språk. 

Även i konflikter kan lärandesituationer uppstå. Barn lär sig hantera konflikter med stöttning av en 

vuxen.  

 

För att lägga en god grund för lärande behövs kontinuerlig utveckling. Pedagogen behöver söka ny 

kunskap och fördjupa den kunskap som redan finns. Att ha en öppen och positiv attityd är också en 

aspekt som avgör verksamhetens kvalitet.  

 

Åkesson (2009) har valt att titta på förskolans utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om förskolan, som verksamhet, skiljer sig idag mot för hur den såg ut på 

1970-talet. Genom intervjuer har författaren försökt lyfta fram ett perspektiv på förskolan över tid. 

Författaren tycker sig se att det idag är det en annan syn på barnet som träder fram. Där barnet ses som 

en lärande individ. Och att omsorg och lärande går hand i hand med varandra. Författaren har en 

sociokulturell ansats och menar att människan är en individ som lär tillsammans med andra. Genom 

relationen till andra kan ett aktivt lärande uppstå. En förutsättning för detta är förmågan att tänka 

kritiskt. Att kunna reflektera över sina erfarenheter och därmed se konstruktivt på den egna 

yrkesrollen.  
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Barnen är aktiva i sin läroprocess och därigenom kan de se slutsatser och pröva sina erfarenheter. Det 

är barnets egna intressen som står i fokus för lärandet. Barnen har inflytande över sin vardag. Och 

lärandet sker i samspel med andra, i sociala relationer mellan andra barn såväl som med de vuxna. 

Genom lek eller andra aktiviteter kan barn och vuxna mötas. Där sker ett utbyte som handlar om att 

barnen lär sig empati och turtagande. Barnen är på så sätt delaktiga i sitt eget lärande. Detta 

underbyggs med hjälp av pedagogisk dokumentation. Barnen, tillsammans med pedagogen, tittar på 

saker de gjort. Detta kan vara genom foton eller teckningar som de sedan reflekterar över. Pedagogisk 

dokumentation kan också ses som en typ av utvärdering av verksamheten. Man får ett redskap vilket 

synliggör innehållet i barnens vardag, både för föräldrar och för pedagoger.  

4.2 Grundskola 
Edlund och Rylander (2007) har, i sin uppsats, undersökt en skola som en gång i veckan har 

livskunskap på schemat. Den undersökta skolan har elever från förskoleklass upp till högstadiet på 

samma skola. Författarna tycker sig se en samhällsförändring och i och med detta har deras syfte varit 

att undersöka om hur ämnet livskunskap lärs ut och om det möter de krav som samhället ställer på 

kunskapserövrande. Undersökningen har genomförts genom intervjuer av lärare samt rektor på berörd 

skola samt att de förankrat detta i en litteraturundersökning. Författarna uppmärksammar detta: 

 
Vi lever i ett samhälle som kontinuerligt förändras vilket leder till nya krav på kunskap. Det räcker inte längre att 

bara ha statiska faktakunskaper utan dagens elever behöver tränas i kunskapssökning, informationssökning och 

förmågan att samspela med andra. Dagens elever måste kunna lära själv för att ständigt kunna följa 

samhällsutvecklingen. (Edlund & Rylander, 2007, s. 4) 

Som teoretisk bakgrund har författarna bland annat refererat valda delar ur skollagen, läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, samt FN:s barnkonvention. Författarna menar att då eleverna 

går ut skolan ska de ha förmågan att möta olika människor. Och för att kunna handskas med olika 

situationer behöver eleverna ha lärt sig vad det innebär att kunna samspela med andra. Svårigheten, 

som författarna vill lyfta fram, är att vi inte vet vilken typ av kunskap som är nödvändig i framtiden.  

I de intervjuer författarna genomfört har det uppkommit olika perspektiv på vilken kunskap som kan 

komma att värdesättas i ett vidare perspektiv. En snabb samhällsförändring med ett konstant 

informationsflöde kräver kritiskt tänkande. Individen behöver kunna undersöka värdet på viss 

information och ifrågasätta den. Det handlar om att ge eleven självkänsla så att denne litar på sitt eget 

omdöme.  

 

Det handlar också om kommunikation och att samspela med andra. I relation till andra får eleven nya 

perspektiv. Stor tonvikt läggs på social kompetens. För att kunna fungera i samhället behöver eleven 

kunna bygga nätverk. Detta krävs för att eleven ska kunna vara verksam i arbetslivet. Eleven ska ha 

utvecklat förmågan att läsa av människor, kunna avkoda osynliga regler och hur man fungerar i det 

givna sammanhanget.  

 

I uppsatsen tar man upp att ämnet livskunskap är en plattform där eleverna tillsammans med 

pedagogen kan diskutera aktuella ämnen. Genom livskunskap har man möjliggjort att möta kraven på 

en annan typ av kunskap. Där ämneskompetens inte står i fokus utan det är snarare en typ av reflektion 

och samhällsanalys. Att genom andra få nya infallsvinklar på ämnen eller problem.  
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Persson och Roos (2009) undersöker, i sin uppsats, hur ämnesintegrering är utformad i grundskolans 

tidiga år. Resultatet visar, enligt författarna, att ett ämnesintegrerat förhållningssätt är en bra metod då 

det ger eleverna möjlighet att skapa ett kunskapstillägnande som varar hela livet.  

Studien är gjord efter en halvstrukturerad intervjumetod av fem pedagoger på grundskolan. 

Ämnesintegrering innebär att man samarbetar över ämnesgränserna. Två eller tre skolämnen 

samverkar och kan på detta sätt arbeta mot samma mål. Detta kan uppnås genom projektarbete eller 

temaarbeten.  

 

De intervjuade pedagogerna har uttryckt olika definitioner av ordet kunskap. Man nämner att det finns 

en skiljelinje mellan de som använder sig av fackliga termer av lärande, exempelvis fakta, förståelse 

och förtrogenhet med stoff. Detta står i kontrast mot att kunskap är något som formas genom olika 

aktiviteter där kroppen kan användas som redskap. Exempelvis inom sång, dans, bild och form. 

Författarna visar på att flertalet av de intervjuade pedagogerna anser att kunskap kan uppnås bäst 

genom ämnesintegrering. Det handlar om att befästa kunskapen genom olika arbetssätt snarare än att 

sitta med en faktabok. Genom att använda sig av estetiska ämnen i undervisningen kan kunskapen 

lättare befästas och eleverna kommer ihåg vad de lärt sig. Och genom att eleverna har roligt medan de 

lär sig. Det blir, enligt författarna ett: ”… omedvetet lärande.” (Persson & Roos, 2009, s. 14). 

 

Eleverna har en kunskap med sig då de börjar skolan och det är den kunskapen som pedagogen 

använder som en sorts språngbräda. Pedagogen ska möta eleven i dennes intressen och kan på detta 

sätt öka både sin egen samt elevens kunskap. De intervjuade pedagogerna tycker sig även se att 

eleverna lär sig tillsammans med, och i interaktion med, andra elever och vuxna. Elevernas kunskap 

kan också förankras i verkligheten utanför skolan. Genom att bjuda in vuxna som är verksamma i olika 

delar av arbetslivet kan kunskap fördjupas.  

4.3 Gymnasium 
Chamraeva och Pettersson (2005) har intervjuat sju lärare om deras egen syn på lärande och kunskap. 

Genomlöpande i uppsatsen framträder en allt tydligare bild av lärarnas vilja att fortbilda sig samt 

baslägga en kunskap som innebär att eleverna själva sedan finner glädje och lust i att utveckla denna 

Även problematiken kring resurshantering framträder, och lärarna nämner att tiden ofta inte räcker till 

när de vill läsa sig in kring på forskningsrön inom sitt ämne. 

Författarna nämner vidare att: ”Samtliga av lärarna arbetar med elevers livslånga lärande i åtanke, 

vilket även förespråkas i regeringens proposition […] samt Lpf 94:s riktlinjer” (Chamraeva & 

Pettersson, 2005, s. 29). 

Att hänvisa till läroplaner är vanligt förekommande i uppsatser om livslångt lärande, och ett tydligt 

tecken på att det ständigt sker en analys och ett meningsskapande kring vad just begreppet livslångt 

lärande betyder. 

 

Det framträder också i uppsatsen att, förutom behovet av fortbildning och problematiken kring 

resurshantering, en vilja att vara flexibel. De intervjuade lärarna, tillika författarna, anser att flexibla 

lektioner främjar elevens kunskapsutvecklande, och uppsatsförfattarna efterlyser i samband med detta 

mer: ”… upplevelsebaserat” innehåll (Chamraeva & Pettersson, 2005, s. 32).  

Ett klargörande kring vad upplevelsebaserat innebär är dock svårt att finna i uppsatsen, men ett rimligt 

antagande blir mot bakgrund av uppsatsens övriga innehåll att detta motsvaras av kunskap som är i 

kontakt med omvärlden och som går att återknyta till elevernas livssituation. 
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Olén (2007) undersöker vilken bild och vilka behov gymnasieelever ser sig ha kring sin egen 

lärandeprocess. Genom intervjuer och enkäter försöker författaren närma sig elevernas egen syn på sitt 

lärande. Deras åsikter och tankar sammanfattar hon sedan kategoriskt och analyserar. 

Den röda tråden i uppsatsen kan ses vara elevernas behov av att bli berörda av det som de skall lära 

sig. Författaren skriver: ”… att om bara läraren undervisade bra och berörde så kunde vilket ämne 

som helst vara intressant” (Olén, 2007, s. 29). 

 

Just kategoriseringen som Olén (2007) gör i sin uppsats kan komma att bli mycket vägledande för 

vilka krav som det livslånga lärandet ställer på framtidens lärare. Utifrån sin enkät, där frågor är 

formulerade omkring områden som koncentration, intresseväckande och på vilket sätt skolan gestaltar 

sig i elevens liv, närmar sig författaren en elevstyrd syn på undervisningen. 

 

Oléns (2007) undersökning har även många likheter med den undersökning som Chamraeva och 

Petterson (2005) genomför. Kopplingen går att finna mellan den syn på lärande som Chamraeva och 

Pettersons lärare presenterar, med den syn på lärande som Oléns intervjuade elever låter framträda. Det 

är då främst behovet av att skapa intresse som blir synliggjort. 

4.4 Vuxenutbildning 
Esberg och Kvist (2006) har i sin uppsats intervjuat nio verksamma lärare i matematik från sju olika 

kommuner. Gemensamt för alla de intervjuade lärarna är, enligt författarna att motivera, stimulera och 

handleda sina elever. Just motivationen och handledningen kan ses vara nyckelbegrepp som belyser de 

krav en pedagog bör ha gentemot vuxenstuderande. I studien framkommer det exempelvis att flertalet 

av de studerande kan ha vitt skilda bakgrunder, något som den aktive pedagogen måste vara medveten 

om. Det framkommer även att läraren, för att motivera de vuxenstuderande, många gånger arbetar med 

positiv förstärkning av elevens uttalanden, eller väljer att knyta samman matematikämnet med 

vardagsnära kunskap såsom lön, ränta etc. 

 

Författarna påpekar även att begreppet livslångt lärande har kommit att omfatta endast 

vuxenutbildningen, och nämner att begreppets användningsområde på grund av detta är snävt och 

möjligtvis har förlorat sin ursprungliga betydelse. I samband med detta lyfter även författarna fram 

behovet av autentisk kunskap. En autentisk kunskap är, enligt författarna, en kunskap som: ”… måste 

vara till nytta för den studerande personligen…” (Esberg & Kvist, 2006, s. 29) 

 

Kravet på autentisk kunskap har sin bakgrund i författarnas empiriska material, men även i deras egen 

undersökning. Uttalandet kring att det livslånga lärandet endast skulle vara begränsat till 

vuxenutbildningen är dock ingenting som hänvisas till någon litteratur, utan skall snarare ses mot 

bakgrund av författarnas kritik mot de slogans som uppkom i samband med införsel av 

vuxenutbildningen i Sverige. Den vuxne förväntades, enligt författarna att:  

 
… förverkliga sig själv och göra karriär, den outtalade betydelsen blev att individen skulle tänka på sig själv i första 

hand (Esberg & Kvist, 2006, s. 29). 

 

Det finns här alltså en koppling mellan det livslånga lärandet och det självförverkligande som sker på 

en vuxenutbildning. Kritiken är unik för de uppsatser vi analyserat, och kommer att återkomma i vår 

tematiska översikt nedan. 
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Göransson (2007) tittar, i sin uppsats, på hur lärare och elever vid komvux ser på erfarenhetsbaserad 

undervisning. Författaren har använt sig av enkäter och intervjuer, med både lärare och studenter, och 

däri försökt skapa en plattform som författaren anser saknas i den vuxenpedagogiska forskningen. 

Resultatet av författarens studie visar på att de lärare och studenter som deltog i undersökningen anser 

att användningen av erfarenheter har en stor betydelse för lärandet. Konkreta hinder såsom tidsbrist, 

snäva kursplaner och stora studiegrupper kunde även identifieras av författaren som möjliga problem i 

det erfarenhetsbaserande inlärandet. Vid sidan av den erfarenhetsbaserade pedagogiken visar även 

studien på den mycket positiva effekt som arbete i grupp leder till för vuxenstuderande. I gruppen kan 

de studerande dela med sig av erfarenheter, reflektera och diskutera. Det framträder även i de 

kvalitativa intervjuer som författaren genomfört att många lärare gärna bjuder på sina egna 

erfarenheter, något som enkätundersökningen också visar. Det verkar dock finnas en missuppfattning 

mellan lärarnas uppfattning kring hur mycket av elevernas erfarenheter de tar fasta på, och hur 

eleverna upplever att deras erfarenheter används: 

 
Trots de studerandes kritiska åsikt att få lärare använder sig av erfarenheter i undervisningen, visar resultaten från 

lärarnas enkät, utförliga kommentarer och exempel samt intervjuer, att de flesta lärare är väl medvetna om betydelse 

som erfarenheter har för lärandet […] Det framgår tydligt, att lärarna strävar medvetet efter detta trots olika hinder 

(Göransson, 2007, s. 35) 

 

Göranssons (2007) studie har många likheter med Persson och Roos (2009) studie, där vikten av att 

läraren tar fasta på elevernas egna upplevelser och erfarenheter blir belyst. 
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5 Analys av de teman som framträder i studentuppsatserna 
Ovanstående sammanfattning av de åtta lästa uppsatserna visar på ett flertal likheter. Dessa grundar sig 

inte nödvändigtvis i ett gemensamt empiriskt material, även om så säkert är fallet på många sätt. Själva 

poängen med studenternas material kring det livslånga lärandet är dock att de själva har gjort ett urval, 

och valt att publicera ett citat eller en hänvisning ur sitt forskningsfält. Nedan har vi lyft fram de teman 

vi tyckt oss urskilja, och som med bakgrund i det livslånga lärandet, innehåller utmärkande drag som 

en pedagog bör behärska. Genom att här presentera några utmärkande teman kan läsaren få en 

uppfattning om vad vi funnit. 

5.1 Förebild och empati 
Vi tycker oss se behovet av att läraren skall agera förebild som ständigt närvarande i de uppsatser vi 

har analyserat. Simic (2009) skriver i sin uppsats om att pedagogen bör se sig själv som en förebild 

inför de yngre barnen. Författaren skriver att: 

 
… respondenten kan se sig själv som inspirationskälla och förebild för barnen. Att vara en god förebild är också 

viktigt för barn då de kan imitera de vuxnas färdigheter i olika lärande situationer (Simic, 2009, s. 24). 

 

Vikten av att vara en god förebild förekommer på flertalet platser i uppsatsen. Följande citat belyser 

samma tema: 

 

De vuxnas förhållningssätt framhålls som något som gör intryck på barn. Genom goda förebilder kan barn spegla sig 

i de vuxnas sätt att förhålla sig till varandra, men också lära sig tekniker eller få empatiträning genom att delta i 

olika aktiviteter tillsammans med vuxna och barn (Simic, 2009, s. 21). 

 

I anknytning till förebildsbegreppet framträder även ett annat tema i uppsatsen, nämligen behovet av 

empati. Empati innebär att barnen lär sig förmågan att sätta sig in i hur andra människor tänker, och 

även får en möjlighet att spegla sig i pedagogens sätt att trösta och visa omsorg mot andra barn. Detta 

gör att dessa två begrepp omfamnar varandra. En god förebild är en förebild som är empatisk. 

 

Vikten av empati går även att finna i Åkessons (2009) uppsats. Författaren har där intervjuat två 

verksamma pedagoger med en gedigen erfarenhet inom yrket, och visar på skillnaden mellan förskolan 

förr- och nu. Följande utsaga går att finna: 

 
Vidare är barn idag delaktiga i och har ett inflytande över sin vardag, i lek och utifrån sina egna intressen. Barns 

uttrycks idag i grunden vara sociala genom att de lär sig av varandra i socialt samspel, visar empati, tycker om 

varandra och tycker om att vara tillsammans. (Åkesson, 2009, s. 14). 

 

Det nämns alltså i Åkessons (2009) uppsats ingenting om att läraren skall vara en förebild, däremot 

finns empatibegreppet, likt i Simics (2009) material, närvarande. Åkesson (2009) nämner vidare att det 

i dag finns en medvetenhet hos verksamma pedagoger i svårigheten att få ord och handling att stämma 

överrens. Även om författaren inte använder sig av ordet förebild, kan detta ses vara andemeningen i 

att ord och handling skall stämma överrens.  
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Edlund och Rylander (2007) har i sin uppsats undersökt ämnet livskunskap i en skola där man har 

ämnet schemalagt från förskoleklass upp till nionde klass. Genom att ha intervjuat rektor samt lärare 

har en bild av ämnet livskunskap vuxit fram. Förebild som begrepp framträder inte i uppsatsen 

utskrivet, däremot finns det ett flertal citat från de lärare och rektorer som uppsatsförfattarna tagit 

hänsyn till:  

 
Det öppna diskussionsklimatet ger eleverna möjlighet att utveckla sin egen empatiska förmåga. […] hur viktigt det 

är att man som elev får möjlighet att se situationer ur olika synvinklar och på detta sätt får bättre förutsättningar för 

att kunna möta en osäker framtid (Edlund & Rylander, 2007, s. 33). 

 

Det finns alltså även här ett behov av en empatiförankring, även om definitionen kan se skilja sig något 

från den syn på begreppet som Simic (2009) och Åkesson (2009) presenterar. 

 

Chamraeva och Pettersson (2005) uppsats berör även den behovet av läraren som förebild. Författarna 

nämner inledningsvis att lärarens roll i den nuvarande skolan har förändrats från att vara en traditionell 

förmedlare av kunskap till en typ av mentorskap, där läraren skall ha en närmare relation med 

eleverna. Senare i uppsatsen går det att finna, med bakgrund i de intervjuer som författarna gjort med 

verksamma pedagoger, att det finns ett ökat behov av att skapa: ”… förtroendefulla relationer med 

varje elev” (Chamraeva & Pettersson, 2005, s. 19). 

Författarna nämner även hur de intervjuade lärarna försöker att föregå med ett: ”… gott exempel och 

vara en förebild för eleverna” (Chamraeva och Pettersson, 2005, s. 20). 

 

Några av de intervjuade lärarna nämner också att de försöker att lära eleverna hänsyn gentemot 

varandra, något som går att återknyta till vad vi tidigare nämnt kring empati hos bl.a. Åkesson (2010), 

Edlund och Rylander (2007) samt Simic (2009). 

 

Oléns (2007) uppsats utgår ifrån intervjuer med f.d. gymnasieelever som nyligen tagit studenten. I 

denna studie framkommer det hur eleverna uppfattat skolan som en plats där man: ”… lär sig hur man 

ska uppföra sig och bete sig till våra medmänniskor” (Olén, 2007, s. 24).  

Detta ansåg eleverna att de lärde sig genom att observera och iaktta både sina kompisar och sina lärare. 

Olén (2007) nämner vidare hur hon själv måste vara en förebild för fortbildning, och att hon bör låta 

detta komma eleverna till känna. Förutom ovanstående citat framkommer det i Oléns (2007) studie 

ingen egentlig praktiskt variant av hur förebildsbegreppet yttrar sig i en praktisk lärarsituation, något 

som återfinns hos exempelvis Simic (2007). 

 

Esberg och Kvist (2006) intervjuar i sin uppsats nio lärare från sju kommuner om deras syn på 

kunskap. Vad som kan vara intressant att notera är att förebild, på det sätt vi tidigare sett detta 

framträda i övriga uppsatser, som ett medvetet val från lärarens sida, inte alls finns närvarande i 

Esbergs och Kvists (2006) uppsats. Det går däremot att finna angränsande lärarideal som kan sägas 

behandla samma område. Författarna skriver, med bakgrund i de intervjuer som genomförts, att lärarna 

uppger sin roll i vuxenundervisningen vara att handleda och motivera sina elever. Att bygga upp deras 

självförtroende.  

Detta går att jämföra med det mentorskap vi funnit i tidigare uppsatser, där just stimulans och 

handledning kan sägas ha varit nyckelord. Läraren skall arbeta för att få eleven att känna sig sedd. 

Vi kommer i vår sammanfattning att diskutera varför just förebildsbegreppet inte definieras tydligt i 

Esbergs och Kvists (2006) uppsats. Desamma gäller Göranssons (2007) uppsats. 
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5.2 Reflektion över verksamhet och vardag 
Simic (2009) skriver om vikten av kontinuerlig reflektion, vilket skapas både genom en pedagogisk 

dokumentation men även genom fortbildning. Följande citat belyser hur dessa begrepp kan ses vara 

sammanlänkande: 

 
Att fördjupa och utveckla sig själv på olika sätt för att kunna fylla eventuella kunskapsluckor är ett måste för att 

möta barns olika omsorgs- och lärandebehov. Men det är samtidigt lika viktigt att tänka efter och att ta sig tid till 

reflektion för att kunna göra ett bra jobb (Simic, 2009, s. 24). 

 

Behovet av att kontinuerligt reflektera över verksamheten är central i Simics (2010) uppsats, men det 

ses inte som någonting enskilt utan är något som finns med pedagogen i alla situationer. Författaren 

nämner exempelvis möjligheten till lärande i rutinsituationer, såsom påklädning. Följande citat knyter 

an den pedagogiska dokumentationen, som ses som ett reflektivt redskap, med vardagsrutiner: 

 
Jag anser att lärandet kan sättas i olika meningsfulla kontexter genom att vardagsrutiner utnyttjas aktivt och relaterar 

till de pedagogiska principer som stöds av läroplanen (Simic, 2010, s. 28). 

 

En vardagsrutin som Simic (2010) belyst är vid påklädning då pedagogen kan avdramatisera 

matematik genom att barnet räknar sina fingrar i vanten. Författaren menar att detta är positivt då 

ämnen som anses vara svåra av barn i grundskolan kan istället på ett tidigt stadium göras greppbart.  

 

Åkesson (2009) skriver också om behovet av reflektion, och berör där samma ämnen som Simic 

(2010): 

Verksamhetens innehåll, planeras och utvärderas med stöd av pedagogisk dokumentation. 

Pedagogisk dokumentation ger också lärarna ett redskap till erfarenhets lärande och ökad 

förståelse om verksamhetens processer, barnens lärande, sin egen roll som lärare och en grund 

för kritisk reflektion. Lärarna visar tydligare ställningstaganden och en större medvetenhet.  

(Åkesson, 2009, s. 22). 

 

Reflektionen är dock inte endast knuten till lärarens egen profession, utan är lika närvarande när 

läraren skall reflektera över barnens kunskapserövrande eller sin egen fortbildning: 

 
Pedagogisk dokumentation och reflektion ger lärarna ett redskap till ökad förståelse och 

erfarenhets lärande i sin egen praktik och är en grund för kompetensutveckling och 

kvalitetsarbete i verksamheten. Samtidigt som arbetet med pedagogisk dokumentation 

utvecklats säger sig lärarna uppleva en större komplexitet i arbetsinnehåll och arbetsuppgifter (Åkesson, 2009, s. 

20). 

 

Kompetensutveckling kan med bakgrund i ovanstående citat också ses som en typ av reflektion, där en 

reflekterande praktiker själv kan se vilka kunskapsluckor som behöver fyllas, eller vad pedagogen 

saknar kunskap inom. 

 

Även hos Edlund och Rylander (2007) framträder ett behov av fortutbildning. Det nämns dock inte 

ordagrant, och ordet reflektion existerar inte som begrepp i uppsatsen. Författarna nämner dock, i 

anknytning till hur de intervjusamtal de genomfört, att de uppfattade att lärarna stärktes genom 

intervjusamtalen och att flera av lärarna fann en ny styrka i sitt yrkesutövande. Författarna nämner 

även att lärarna uppskattade möjligheten att i och med intervjun: ”… lyfta upp sitt eget arbete till en 

annan nivå…” (Edlund och Rylander, 2007, s 35).  



24 

 

Denna iakttagelse från författarnas sida tycker vi tyder på att de intervjuade lärarna ägnar sig åt 

fortbildning, då de ser intervjusituationen som en möjlighet att vidareutveckla sin kunskap. 

 

Persson och Roos (2009) nämner, i anknytning till reflektion, hur arbetslagen på den ämnesintegrerade 

skola som de i sin studie har undersökt, kan fungera som en typ av naturlig del av verksamheten och 

därigenom en styrka. Författarna påpekar även hur elever och lärare i ämnesintegrering kan lära av 

varandra. Det uppfattas som ett kunskapstillägnande ur både en elev- och lärarsynvinkel. 

 

I Chamraeva och Petterssons uppsats (2005) framträder en väldigt tydlig bild av den reflekterande 

praktikern. Författarna nämner att de intervjuade lärarna kontinuerligt brukar reflektera kring den 

dagliga verksamheten och att lärarna även är medvetna om behovet av ständigt uppdatera sin 

yrkeskompetens. Dock framträder en bild hos de intervjuade lärarna, vilket även författarna tar fasta 

på, kring den tidsbrist som kan uppstå när det kommer till fortbildning och reflektion i 

undervisningsämnen. Olén (2007) är också inne på samma spår, då hon nämner att tid behövs både för 

lärande, men också för reflektion. Författaren nämner även att hennes egen vision med sitt yrke är att 

uppmana eleverna att reflektera över de kunskaper som de kan ha lärt sig, och att kunskapen 

därigenom skall utvecklas och fördjupas. 

 

Göransson (2007) undersöker, i sin uppsats, hur erfarenheter tas upp och gestaltas i praktiska 

undervisningssituationer på en vuxenutbildning. Resultatet av författarens studie visar på en enorm 

fördel av erfarenhetsbaserad undervisning. I anknytning till denna positiva effekt som 

erfarenhetsbaserad undervisning har på de vuxenstuderande, nämner också författaren att arbete i 

grupp har en alldeles särskild betydelse för eleverna: 

 
Att arbeta i grupper visar sig ha en större betydelse för de studerande än vad som har framgått 

från den pedagogiska forskningen. Gruppens betydelse står i särklass mot alla andra frågor i 

undersökningen och alla, både lärarna och de studerande, påpekar hur viktigt grupparbete är 

för användning av egna och andras erfarenheter och för lärande (Göransson, 2007, s. 37). 

 

Med bakgrund i den erfarenhetsbaserade pedagogiken fyller alltså grupparbeten på vuxenutbildningen 

en stor roll. I detta finns också möjligheten till reflektion och diskussion med basis i elevernas egna och 

deras klasskamraters erfarenheter. Reflektionen som omnämns i texten är alltså den som sker i dialogen 

och utbytet av erfarenheter i gruppen: 

 
Diskussioner i mindre grupper, eller i hela klassen, ger en möjlighet att ta del av andras erfarenheter, diskutera olika 

perspektiv och reflektera över det som står i läroboken. Under en diskussion, kan de upptäcka olika alternativ och få 

bekräftelse på det de redan vet eller kan få nya insikter (Göransson, 2007, s. 37) 

 

Det finns alltså, enligt författaren och med bakgrund i de enkäter och intervjuer som denne har 

genomfört, mycket att hämta inom den erfarenhetsbaserade pedagogiken, och att denna kan lägga en 

god grund för reflektion. 
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5.3 Kommunikation och feedback 
Simic (2010) nämner även hur kommunikation är avgörande för att barnet skall kunna tillgodogöra sig 

det kunskapserövrande som krävs. Följande citat belyser detta: 

 
Den konstruktiva kritiken stärker barnets förmåga att förstå sammanhang och i förlängningen också förmågan att 

föra över kunskap från en situation till en annan (Simic, 2010, s. 21). 

 

En av respondenterna i författarens studie nämner hur en fysisk beröring kan kommunicera omsorg. 

Kommunikation ses alltså inte bara som en verbal handling, utan någonting som genomsyrar hela 

verksamheten. Även Åkesson (2009) är inne på ett närliggande område, då hon påpekar att 

kommunikation är en förutsättning för samspel och därmed grunden för lärandet. Kommunikation är 

alltså, i enlighet med de bägge ovanstående textförfattarna, inte bara en verbal handling utan innefattar 

många olika typer av kommunicerande. 

Edlund och Rylander (2007) nämner i sin uppsats, med bakgrund i de intervjuer de genomfört, hur allt 

mindre tid avsätts i hemmet för verkliga samtal och diskussioner. Detta bidrar enligt författarna till att 

skolan får ta en mer aktiv roll som kommunikationsarena. Författarna anser också att det bland de 

personer som blev intervjuade, finns en konsensus kring behovet av: ”… andra kunskaper och 

färdigheter för elevernas framtida yrkesliv” (Edlund och Rylander, 2007, s. 34).  

 

Temat kommunikation framträder i uppsatsen som någonting övergripande, som innefattar allt ifrån 

reflektion till feedback. Det är i den kommunikativa processen som detta sker, både på lektionerna 

men även som en medvetenhet på de krav samhället kan komma att ställa i framtiden.  

 

Persson och Roos (2009) nämner även de behovet av kommunikation. Följande citat kan till viss del 

belysa vikten av kommunikation: 

 
Det framkom att pedagogen bör möta eleven där den befinner sig, i dess verklighet och fånga upp elevens kunskaper 

och förmågor vilket leder till en ökad kunskap hos eleven och även hos pedagogen (Persson och Roos, 2009, s. 14). 

 

Även om behovet av kommunikation inte uttrycks lika starkt i Persson och Roos (2009) uppsats, som 

hos exempelvis Simic (2009) eller Åkesson (2010), uppfattar vi det som en nödvändighet i relationen 

mellan elev och lärare. Detta grundar vi dels på ovanstående citat, men även på det faktum att 

författarna nämner givandet och tagandet mellan pedagogen och eleven som ett skeende i den 

ämnesintegrerade processen. 

 

I anknytning till den kommunikativa processen påpekar Chamraeva och Pettersson (2005) behovet av 

att läraren är en omsorgstagare. De intervjuade lärarna nämner att större tid än förut tas i anspråk kring 

omsorg av eleverna, och att detta grundar sig i att fler elever nu än förut mår dåligt. Detta 

omsorgsarbete anses också bli försvårat av att lärarna inte anser sig ha tillräckliga kunskaper inom 

ämnet. Några av lärarna nämner också vikten av att vara lyhörd och att kunna vara: ”… skickliga 

samtalspartners” (Chamraeva och Pettersson, 2005, s. 21). 

 

Just begreppet feedback yttrar sig i Chamraeva och Petterssons uppsats (2005) som något 

svåråtkomligt för lärarna. Förutom att lärarna är delaktiga i flera arbetslag, och därigenom kan 

utvärdera verksamheten tillsammans, nämns hur en ökad respons från eleverna skulle kunna höja 

kvalitén på verksamheten. 
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Olén (2007) nämner i sin studie vikten av att läraren observerar och lyssnar till eleverna, för att 

därigenom få dem att: ”… komma vidare i sin utveckling och utbildning” (Olén, 2007, s. 31).  

Detta har likheter med det Persson och Roos (2009) nämnde, men i Oléns studie framträder det även 

en uppfattning hos gymnasieeleverna som visar på det stora behovet av en social vardag i skolan. 

Behov som: ”… fika med kaffe och lunch…” (Olén, 2007, s. 22), är enligt författaren återkommande.  

 

Esberg och Kvist (2005) nämner också en del kring feedback i sin uppsats. Detta behandlas dock inte i 

anknytning till arbetslag eller olika typer av enkätundersökningar, utan handlar mer om hur läraren ger 

feedback till de elever som deltar i en vuxenutbildning. I sin undersökning visar författarna på vikten 

av att läraren påverkar motivationen hos de studerande genom att exempelvis ge uppmuntrande 

kommentarer, men också genom att vara flexibel. I anknytning till denna flexibilitet finns också, enligt 

många av de intervjuade lärarna, en möjlighet att återknyta matematikämnet till vardagliga händelser i 

studentens liv. Detta är möjligt då de vuxna anses ha mer vardagskunskap och livserfarenhet. 

 

I Göranssons studie (2007) framträder kommunikation som tema som ett väsentligt inslag i den 

erfarenhetsbaserade undervisningen. Kommunikationen har en god empirisk grund, då författaren bl.a. 

hänvisar till Dewey, som betonat att en individ utvecklas genom kommunikation och gemensamt 

erfarande med andra deltagare. I detta krävs det att pedagogen har, som författaren skriver, en: 

“...social och emotionell kompetens samt lyhördhet...” (Göransson, 2007, s. 6). Några av de lärare som 

intervjuats i Göranssons studie nämner i anknytning till sin språkundervisning, hur viktig 

kommunikation är - men det framträder i studien ingen regelrätt uppmaning till mer kommunikation. 

Temat kan istället sägas ligga inbäddat i den erfarenhetsbaserade pedagogiken och i grupparbeten, där 

eleverna utbyter tankar och erfarenheter. 
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6 Resultatdiskussion kring de teman som framträtt 

Med bakgrund i de analyserade uppsatserna kommer vi nedan att visa på huvuddragen kring de teman 

som uppkommit i vår analys. Vi kommer även att diskutera dessa teman mot bakgrund av den 

information vi presenterade inledningsvis i vår uppsats då vi diskuterade begreppet livslångt lärande.  

Vi presenterade inledningsvis två frågeställningar som vi ämnade besvara, nämligen vad vi tematiskt 

kan utläsa i studenternas uppsatser som säger någonting om det livslånga lärandet och går det att finna 

någon röd tråd i studenternas uppsatser som säger någonting skillnader och likheter i olika 

utbildningsnivåer inom det svenska skolsystemet.  

 

Vår analys visar på ett flertal gemensamma teman som vi konstruerat utifrån vår läsning. Dessa teman 

förekommer i alla uppsatser, men skiljer sig i framställning. Det existerar alltså en röd tråd genom 

uppsatserna som gestaltas i de teman vi funnit – men dessa teman skiljer sig beroende på, till största 

del, utbildningsnivå. Vår analys visar också på att de förväntningar som finns på det livslånga lärandet 

är någonting som pedagoger, åtminstone i de uppsatser vi analyserat, är föreberedda och medvetna om. 

Även de studenter som skrivit uppsatserna har en medvetenhet kring vikten av det livslånga lärandet, 

och de teman vi har funnit kan sägas vara ett tvärsnitt av vad det livslånga lärandet är för den 

verksamma pedagogen. 

 

Det vi kan utläsa ur studenternas uppsatser är att det krävs ett medvetet sätt att arbeta tillsammans med 

eleverna på alla nivåer. En ny typ av kunskapstillägnande har kunnat urskönjas och det ställer krav på 

att lärarna kan mötas mellan nivåerna och kan bygga broar mellan stadierna. Eleverna behöver också 

förberedas på att samhället förändras i snabb takt och att detta kräver ett kritiskt förhållningssätt. 

Genom de teman som vi visat på ovan i vår analysdel tycker vi oss se hur lärarna innehar en position 

där de kan underlätta övergångar samt individens möte med framtiden.  

6.1 Förebild och empati 
Temat förebild och empati är ett av de teman som framträder allra tydligast i alla uppsatser. 

Gemensamt för detta tema är att läraren skall agera förebild, och genom att visa barnen och eleverna 

vad empati är kunna fostra dem till demokratiska medborgare. Begreppet förebild och empati 

framträder som tydligast i de analyserande uppsatserna inom förskoleverksamheten, men genomsyrar 

också den obligatoriska skolan samt gymnasiet. Inom gymnasiet talar man om en typ av mentorskap 

hos lärarna. Att det är en närmare relation till eleverna och en ny typ av omsorg då många elever idag 

på olika sätt mår dåligt.  

 

Vi tycker oss också se en skiftning från en mer traditionell kunskapsutövande lärare till en mer 

omsorgsgivande mentor eller handledare.  Inom vuxenutbildningen framkommer inte förebild eller 

empati som begrepp. Att begreppet som sådant inte är närvarande anser vi bero på att det är vuxna 

människor som är i en elevsituation. Fostran har således skett i tidigare utbildning eller genom 

familjen. De har därför ett annat sätt att förhålla sig till sina medmänniskor och kan därför ses som 

färdigfostrade. På vuxenutbildningen handlar det snarare om att läraren ska kunna motivera sina elever. 

Att bygga upp självförtroendet som de kanske tappat tidigare. Självförtroende och trygghet är 

grundläggande för att individen ska känna sig motiverad att fortsätta en utbildning. Om detta en gång 

gått förlorat är det viktigt att motivera individen och ge verktyg att bygga upp självförtroende igen.  
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Temat förebild och empati har även en förankring i den allmänna debatten kring livslångt lärande. Som 

vi påpekade i vår bakgrund så har bl.a. Utbildningsdepartementet (2001) nämnt att det demokratiska 

inslaget i ett livslångt lärande inte bara handlar om demokratin som funktion, utan också om 

värderingar och ett förtroende inför andra medborgare. Den empati som framträder i studenternas 

uppsatser kan således ses som en förlängning av den demokratiska tanken som framträtt i officiella 

dokument. 

6.2 Reflektion över verksamhet och vardag 
Vidare framträder vikten av att läraren ständigt är beredd att fortbilda sig, och att denna fortbildning ses 

som ett naturligt inslag i det livslånga lärandet. Reflektion som begrepp framträder tydligast i de 

uppsatser som skrivits med inriktning mot gymnasiet, där både arbetslag och fortbildning som en del i 

den reflekterande lärarens vardag blir belyst. Inom de uppsatser som skrivits mot förskolan nämns den 

pedagogiska dokumentationen som viktig i reflektionsarbetet, men fokus läggs även på 

vardagsreflektionen. Denna reflektion kan ses vara en typ av lärande som uppstår i rutinsituationer 

såsom påklädning. 

 

Inom den obligatoriska skolan framträder ingen egentlig reflektionsdiskurs, däremot nämns hur några 

av de intervjuade lärarna, i författarnas studier, uppskattade möjligheten att reflektera över sin 

verksamhet i just den specifika intervjusituationen. Denna insikt kring lärande sker ofta i 

kommunikativa möten, något som vi tidigare berört i vår bakgrund där bl.a. Nilsson och Holmqvist 

(2005), nämner att lärare, genom ett reflekterande förhållningssätt, kan uppnå en syn på lärande på ett 

djupare plan. 

 

Gemensamt för alla uppsatser tror vi är en tidsbrist när det kommer till möjligheten kring reflektion. 

Detta nämns exempelvis i uppsatserna skrivna mot gymnasiet, men det går samtidigt att göra ett 

antagande kring hur de lärare som intervjuades och som var verksamma inom den obligatoriska skolan, 

uppskattade intervjusituationen som en tid för reflektion, då de annars kanske inte har tid för just detta. 

Att termen reflektion inte alls förekommer i lika stor utsträckning inom uppsatser skrivna mot 

vuxenutbildningen tror vi beror på att det i större grad handlar om de elever som är verksamma på 

vuxenutbildningen redan har haft möjlighet att reflektera och använda sin kunskap i större utsträckning 

än yngre elever. Det framträder inte heller någon tydlig reflekterande praktiker i lärarrollen inom 

vuxenutbildningen, vilket återigen kan härledas, tror vi, till att läraren i större utsträckning förmedlar 

fakta och inte tillhandahåller samma omsorg. En viktig skiljelinje är därför att begreppet omsorg till 

viss mån är knutet till begreppet reflektion. Ju yngre eleverna är, desto större förmåga bör läraren 

besitta för att vägleda dem och stötta dem. Inom vuxenutbildningen står eleven redan på en fast grund, 

även om denna grund rent kunskapsmässigt eller kulturellt kan skilja sig väsentligt åt, och behöver inte 

bli ombesörjda på samma sätt. 
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6.3 Kommunikation och feedback 

Kommunikation framträder tydligt i alla uppsatser, och betonas som ett viktigt inslag i en fungerande 

pedagogisk miljö. Simic (2010) och Åkesson (2009) nämner bl.a. hur kommunikationen är väsentlig 

för att barn skall kunna både tillgodogöra sig kunskap, men också att det är i det sociala samspelet som 

barn i de yngre åldrarna når kunskap om omvärlden. 

 

De uppsatser som är inriktade mot den obligatoriska skolan samt gymnasiet lägger också tonvikt på 

kommunikation, men det framkommer också en viss problematik i det att skolan tvingats ta en alltmer 

aktiv roll i elevernas kommunikativa process, och att samtal kring lärande och kunskap i större 

utsträckning sker i skolmiljö. Detta är något som bl.a. Edlund och Rylander (2007) samt Chamraeva 

och Pettersson (2005) talar kring. De sistnämnda författarna visar även, i sin uppsats, på ett allt större 

behov av omsorgsarbete och att läraren är en god samtalspartner. 

 

I de uppsatser som skrivits mot vuxenutbildningen framträder i större utsträckning den kommunikativa 

arenan som en plats där eleverna utbyter erfarenheter och tar lärdom av varandra. Vi nämnde hur 

Göransson (2007) i sin uppsats kunde visa på de fördelar som finns med erfarenhetsbaserad pedagogik, 

och även om detta framträder som en reflekterande verksamhet, är det också en kommunikativ arena 

där elever tillsammans utbyter erfarenheter. De uppsatser som skrivits mot vuxenutbildningen skiljer 

sig också mot de uppsatser som skrivits i de andra utbildningsnivåerna, då de lärare som är verksamma 

inom vuxenutbildningen talade kring vikten av att motivera sina elever. 

 

Att motivera elever är ett återkommande inslag i litteratur omkring det livslånga lärandet. Vi nämnde i 

vår bakgrund bl.a. hur Skolverket (2000) påpekat att det livslånga lärandet kräver att eleven är 

motiverad och villig att lära sig. I anknytning till detta nämnde vi även Lindelöf (2005), som påpekade 

att en reproducerande syn på kunskap kan bidra till att eleverna förlorar sin lust att lära. Det går alltså 

att se en tydlig koppling mellan behovet av motivation i skolans alla utbildningsnivåer och begreppet 

det livslånga lärandet. Motivationen är ofta elevcentrerad, och syftar till att ge eleverna möjlighet till ny 

kunskap. Att korrekt motivera sina elever är ett av de teman allra tydligaste teman som framträtt i vår 

läsning av uppsatserna, och samtidigt ett av de teman som vi själva enkelt kan återknyta till vår egen 

bakgrund. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det livslånga lärandet, som det framträder i åtta uppsatser skrivna 

av studenter på högskolor- och universitet i Sverige, har stora likheter med den empiriska forskningen 

som finns kring begreppet, och lämnar samtidigt mycket utrymme för tolkning och intresseväckande 

analyser. Förhoppningsvis fyller vår analys just ett sådant utrymme. 
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7. Uppmaning till fortsatt forskning 

Det resultat vi presenterat är endast en bråkdel av hela konceptet livslångt lärande. Begreppet som 

sådant är mångfacetterat och rymmer mycket, vilket vi, av utrymmesskäl inte har möjlighet att fördjupa 

oss i. Fortsatt forskning är därför möjlig. Den lista av uppsatser vi bifogar i bilaga 1 ser vi som en bas 

att utgå ifrån. Andra studenter skulle kunna genomföra en läsning likt den vi gjort, och antingen leta de 

teman vi fann i vår läsning och se om dessa representerar fler än endast de åtta uppsatser vi analyserat, 

eller låta läsningen föra dem till andra teman. Detta skulle i sin tur kunna bidra till en allt bredare bild 

av det vad ett livslångt lärande är och vad det innebär för den verksamme pedagogen. 
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Bilaga 1 
Vi gjorde en sökning på Uppsök, alla fält, sökord: livslångt lärande. Vi fick då en sökträff på 132 

uppsatser. För att få ner antalet uppsatser gjorde vi en sökning på vilka lärosäten som tillhandahåller 

lärarutbildningar via Studera.nu. Dessa var 25 stycken. Vi gjorde därefter en sökning på livslångt 

lärande, alla fält, på Uppsök via respektive lärosäte som tillhandahöll lärarutbildning. Vi fick då ner 

antalet till 69 uppsatser. Dessa 69 uppsatser visade sig röra sig över flertalet ämnesområden. 

Ytterliggare nedskärning ansågs nödvändig och därför begränsade vi oss till att läsa uppsatser som var 

publicerade inom ramen för lärarutbildningen. Av de 37 uppsatserna valdes 8 ut för vår analys. Dessa 8 

uppsatser motsvarar varje utbildningsnivå. 

Göteborgs universitet 

 Åkesson, Siv / Från dagis till förskola, vad gör skillnad? En studi ... 2009 

 Maria Hedlund, Anna / Med sikte på livslångt lärande - En studie av ... 2009 

 Marmin, Lina; Söderholm, Isabell / Förskoleklassen - en bro mellan ... 2009 

 

Högskolan i Borås 

 Simic, Ljubica / Omsorg och lärande. En intervjustudie om hur tre f ... 2010 

 Hansfeldt, Hanna; Hansson, Emeli ... / Anställningsbarhet hos stude ... 2009 

 

Högskolan i Gävle 

 Axelsson, Benita / Sex förskollärares syn på fostran och lärande i ... 2010 

 Ung, Helen /  Matematik för 1-3 åringar. :  en litteraturstudie och ... 2009 

 Pant, Elisabeth; Lundgren, Johan ... / Inskolning förr och nu : Ped ... 2009 

 Blomberg, Lisa / Lekens betydelse för barnens lärande i förskolan : ... 2009 
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