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Aim of this work was to determine teachers' ideas about how to encourage lifelong learning in 

primary  school  in  year  3,  so  that  students  can  continue  learning  throughout  life.  To  get 

answers to my purpose, I used the following questions: What are the teachers' perceptions of 

the concept of lifelong learning? What are the main aspects teachers emerged as important in 

education, to encourage students to lifelong learning? Is there potential barriers to teachers for 

the promotion by the term of lifelong learning?

The method used,  is qualitative interviews and as a starting point I used the hermeneutic 

approach. Theoretical part included Ziehes modernity theory of learning and Vygotsky socio-

cultural perspective. 

The results  revealed that lifelong learning is interpreted on the basis of active teachers in 

many varied ways. Teachers' perceptions of the concept of lifelong learning have been very 
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varied. The most of the teachers pointed out is that the term is about as a student has an 

understanding of what you do, that learning should be seen as something that goes on all the 

time  throughout  life  and  that  desire  and  curiosity  is  close  to  the  concept.  The  similarity 

between the teachers’ responses suggests that it is important that the student has confidence in 

his own abilities, and develop strategies for their future learning will live on. The key skills 

teachers  highlights,  concerns  that  the  student  be  able  to  discuss,  analyze,  search  various 

sources  and  be  critical.  Teachers  have  also  shown  that  there  are  some  obstacles  in  the 

promotion of lifelong learning. The biggest challenge is the lack of time, extensive knowledge 

requirement, and large groups of students. According to the teachers, the weak students who 

are the biggest losers, because there is not enough time to support the students.

Keywords: lifelong learning, formal learning, informal learning, teachers
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Innehåll

1.1 Inledning och bakgrund

Dagens samhälle vi lever i ställer stora krav på individen där kunskap och lärande ses som 

honnörsord i olika sammanhang. I det allt mer kunskapstörstiga samhället vi befinner oss i, 

betraktas lärande och utveckling som två viktiga hörnpelare och fungerar som ett redskap för 

individen att möta framtida utmaningar (Utbildning & Demokrati vol. 16, nr 1, 2007).

I  Lgr11,  läroplanen  för  grundskolan,  förskoleklassen  och  fritidshemmet  står  det  att 

utbildningen inom skolväsandet  ska  ”främja  alla  elevers  utveckling  och lärande samt  en  

livslång  lust  att  lära  där  utforskande  och  nyfikenhet  ska  utgöra  en  grund  för  skolans 

verksamhet”(Lgr11, s.13).

Utbildningsdepartementet skriver om att ”Det livslånga lärandet är i grunden ett individuellt  

projekt… individcentreringen och anpassningen till  de krav det livs-långa lärandet ställer  

utgör hörnpelare i regeringens förslag”(Utbildningsdepartementet 2001, s 1). 

Begreppet ”livslångt lärande” återkommer även i en rad andra olika sammanhang. I Lärarnas 

Riksförbunds  Studerandeföreningens  åsiktsdokument (2012/2013)  skrivs  det  om att  det  är 

framförallt  skolans  ansvar  att  förbereda  eleverna  till  ett  livslångt  lärande.  Detta  kan man 

åstadkomma genom en individbaserad undervisningsform som gynnar elevens självständiga 

tänkande och kan vara ett sätt som förbereder eleverna till ”ett livslångt lärande”.

 Enligt Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (2006) är det viktigt att som elev visa 

lust, engagemang och en initiativförmåga att vilja lära. Detta ses som en nyckelkompetens för 

att uppnå ett livslångt lärande. Genom att ha denna förmåga har eleven lättare att omvandla 

sina idéer till  handling. Eleven ska även kunna arbeta självständigt och i grupp samt visa 

motivation  och initiativ  både  i  skolan och  utanför  skolans  dörrar  (Europaparlamentet  och 

Europeiska unionens råd 2006, s.8).
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I rapporten Att lära för hållbar utveckling (2004, s.71) skrivs det om vikten att förstå lärandet 

som  livslångt  samt  att  den  ska  vara  inriktad  mot  olika  förmågor  där  kritiskt  tänkande, 

problemlösning och kunskap om den hållbara utvecklingen spelar en stor roll. Lärandet ska 

vara en process som försiggår under hela människans liv i alla sammanhang där människan 

befinner sig (Kommittén för utbildning för hållbar utveckling, 2004).

 I  Skolverkets  rapport  ”Det livslånga och livslida  lärandet”  skrivs  det  att”  Utbildningens  

innehåll och nivå kan inte enbart grundas på individens formella utbildningsbakgrund, utan  

måste utgå från att lärande sker i olika lärande miljöer än det formella utbildningssystemet ” 

(Skolverket 2000, s.14). 

Ett av de grundläggande problem dagens skola i Sverige brottas med är att för många elever 

ser skolan som något meningslöst. Det har visat sig att elevernas motivation för skolarbete 

minskar ju mer själva innehållet i undervisningen uppträder som något som inte är riktigt. Det 

krävs  ett  stort  engagemang  och  lyhördhet  hos  lärarna  för  att  kunna  bryta  de  negativa 

effekterna. Ett sätt att skapa motivation hos eleverna för ett lyckat och meningsfullt lärande 

handlar om lärarnas förmåga att fånga och hitta något som gör att eleverna drar igång samt att 

lärandet sker på riktigt. Det som även anses som betydelsebärande för en positiv inställning 

kring det fortsatta lärandet, är att man som lärare har ett speciellt förhållningssätt som utgår 

ifrån elevens livsvärd och förkunskaper (Hugo 2010, s.18).

 I litteraturen förknippas termen ”livslångt lärande” mestadels med det vuxna lärandet och 

vuxen pedagogik. I  rapporten  ”  Debatten  om livslångt  lärande”  skrivs  det  ”Även om det  

livslånga lärandet innebär nya miljöer, menar man att den formella utbildningen måste ge  

individerna  grundläggande  färdigheter  och  motivation.  Barnomsorgen,  grundskolan,  

gymnasieskolan  och  vuxenutbildningen  anses  ha  avgörande  betydelse.  Därför  invänder 

många i debatten att ungdomsutbildningen saknas helt i kommissionens memorandum och 

diskussion om det livslånga lärandet” (Utbildningsdepartimentet 2001, s. 19).

 Jag tycker även att det är viktigt att belysa främjandet av det livslånga lärandet i grundskolan 

eftersom skolan, som är ett formellt utbildningssystem, har ansvaret att utveckla individens 

positiva  attityd  till  lärande.  I  Skollagen  (2010:800)  skrivs  det  att  ”  Utbildningen  inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper om värden samt att den 

ska  främja  alla  elevers  utveckling och  lärande samt  en  livslång  lust  att  lära”(s.4). Som 
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blivande lärare vill jag få en förståelse och konkreta exempel på vilket sätt lärarna främjar och 

motiverar eleverna mot det livslånga lärandet. 

Det här arbetet kommer att handla om sex lärare och deras föreställningar kring begreppet 

”livslångt  lärande”  samt  på  vilket  sätt  lärare  främjar  ett  livslångt  lärande för  elever. 

Anledningen till att jag valde att skriva om ämnet är att öka förståelsen och få en djupare 

insikt, kring begreppet samt se hur det används och tolkas av redan verksamma lärare. Då jag 

inte är uppvuxen i Sverige känns det naturligt att intressera mig för något man själv inte har så 

mycket  kunskaper  om.  I  mitt  ursprungsland  Serbien,  använder  man  inte  det  ”livslånga 

lärandet” som begrepp. Av det skälet anser jag att det kan vara gynnsamt att skriva om det 

livslånga lärandet, som jag hoppas leder till att min egen förståelse av begreppet ökar och 

även väcker ett fortsatt intresse hos andra.

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på lärarnas föreställningar om hur man främjar ett 

livslångt lärande i grundskolan åk 3, så att eleverna kan fortsätta lära sig hela livet. Jag vill 

även undersöka vilka möjligheter eller hinder lärarna anser att de stöter på i främjandet av det 

livslånga lärandet. Utifrån nedanstående frågeställningar hoppas jag kunna få ett svar på mitt 

syfte:

• Vilka är lärarnas föreställningar om begreppet livslångt lärande?

• Vilka  aspekter  lyfter  lärarna  fram som väsentliga  i  undervisningen för  att  främja  och 

motivera eleverna till det livslånga lärandet?

• Finns det möjliga hinder för lärarna i främjandet av det livslånga lärandet? 

1.3 Begreppsdefinition
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Livslångt lärande:  Begreppet livslångt lärande syftar på ett lärande som fortsätter  genom 

hela  livet  i  olika  miljöer.  Med  olika  miljöer  menas  formella  och  informella  miljöer.  De 

formella  miljöerna  inriktas  på  hela  utbildningssystemet  från  förskolan  till  olika 

vuxenutbildningar medan det informella innefattar  all  sorts  lärande i  vardagen utanför det 

formella utbildningssystemet (Skolverket 2000). 

 Enligt Gärdenfors (2010) finns det saker i livet som är mer abstrakta och svårare att lära sig 

så som att läsa, skriva eller räkna. För denna typ av formellt lärande spelar skolan en viktig 

roll. De informella miljöerna avser lärande som sker i vardagen och på fritiden utanför skolan. 

Det mesta av det vi lär oss händer utanför skolans portar. Därför är det vardagliga lärandet en 

väsentlig del i samhället vi lever i (Gärdenfors 2010, s.16).

2. Livslångt lärande

I takt med de förändringsprocesser som sker omkring oss väcktes föreställningar om hur man 

ska behålla lusten att lära. De ständigt förändrade livsvillkoren i det moderna samhället vi 

lever  i  sätter  krav  på  människans  utveckling  (Borgström 2006,  s.7).  Säljö  menar  att  den 

teknologiska  och  ekonomiska  utvecklingen  i  vårt  samhälle  som skedde under  1990 talet, 

framkallade ett stort behov av att människor måste lära sig hela livet för att klara av den 

fortsatta utvecklingen. (Säljö 2010, s.448). 

Enligt Egidius utnämndes ”livslånga lärandet” som begrepp i Europa 1996 som även kallades 

för  ”European  Year  of  Lifelong  Learning”.   Innan  dess  på  1960  talet,  talade  man  om 

återkommande  utbildning.  I  ett  internationellt  perspektiv  spreds  tanken  om det  livslånga 

lärandet  redan på 1970 talet.  Genom FN:  organ och UNESCO förmedlades  idéer  om ett 

lärande samhälle där människan lär  sig hela livet.  Tanken med det livslånga lärandet som 

begrepp var då enligt Egidius, att man som individ ska kunna frigöra sig från makthavarnas 

tänkande  och  vara  kapabel  att  tänka  själv  och  tolka  omvärlden.  Begreppet  hade  en 

revolutionär och humanistiskt avsikt med fokus på individen den fria kunskapssökare som 

hade i uppgift att ta ställning i olika sociala och ekonomiska frågor (Egidius 2009, s.203).

På utbildningsministermötet som skedde 1996 framställdes fyra grund pelare som är viktiga 

för det livslånga lärandet. 
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• Stärkta förutsättningar genom förbättrad tillgång till förskola,
individorienterad grundskola, gymnasieskola för alla och ett brett
utbud av olika former av utbildning och arrangemang för icke-formellt
lärande.

• Gynna sammanhängande länkar mellan lärande och arbetsliv, flexibla
övergångar mellan utbildning, personalutbildning och kompetensförsörjning
i arbetslivet. Skapa och förbättra kompetens- och valideringsinstrument.

• Skapa incitament för enskilda, arbetsgivare och anordnare att investera
mer i livslångt lärande.

• Översyn av roller och ansvarsfördelning hos alla parter, särskilt
arbetsgivare  och  de  olika  regeringsdepartementen  och  myndigheterna  (Det  livslånga  och 

livsvida lärandet, Skolverket 2000, s.17). 

Enligt Skolverket (2000) skapas allt större klyftor i skolan som bidrar till att skillnaden mellan 

eleverna blir allt större. Skolverket påpekar att lärmiljön blir allt mer begränsad och det har 

blivit en klassfråga för vissa elever att kunna ta del av det vardagliga lärandet. Därför är det 

angeläget att se på det ”livslånga lärandet” som en demokratifråga dvs. det ska inte bara gälla 

för en liten grupp utan alla medborgare (Skolverket, 2000). 

2.1Lärandet under hela livet

På  Europeiska  rådets  möte  i  Lissabon (2000)  kom man  fram till  några  viktiga  aspekter 

gällande begreppet livslångt lärande.  Eftersom vi lever i ett kunskapssamhälle med allt mer 

utvecklad kunskapsbaserad ekonomi är det betydelsefullt  att  alla medlemsstater,  rådet och 

kommissionen  utarbetar  enhetliga  strategier  för  främjandet  av  termen  för  alla. 

Utgångspunkten för Europeiska rådets memorandum (2000) var att livslångt lärande omfattar 

all  meningsfull  inlärningsverksamhet  som har  syftet  att  förbättra  individens  kunskap  och 

kvalifikationer. Utvecklingen av det ”livslånga lärandet” bör ligga nära alla medborgare med 

medlemstaternas ledande roll (Memorandum om livslångt lärande 2000 s.14).

Utveckling av kunskapsbaserad ekonomi kräver en välutvecklad grundläggande utbildning för 

alla samt att ungdomarna har lärt sig att ha en positiv attityd till lärandet och förmågan att 

”lära sig att lära”. Detta är viktigt, för att de positiva effekterna från de tidiga erfarenheterna 

från grundutbildningen leder till att ungdomarna blir mer motiverade och vill fortsätta lära sig 

i framtiden. Hittills har det formella lärandet tagit mera plats inom utbildningspolitiken som i 
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sin tur har påverkat vad det är som räknas som lärande. Det ”livslånga lärandet” är en vision 

som även vill ge mera utrymme för det informella lärandet. Eftersom det informella lärandet 

är  ett  av  de  äldsta  inlärningssätten  så  ses  det  även  som  en  bärande  form  av  lärande  i 

barndomen (Memorandum om livslångt lärande 2000 s.14). 

3. Teori 
Syftet  med  arbetet  är  att  ta  reda  på  lärarnas  föreställningar  om  hur  man  främjar  ett 

förhållningssätt i grundskolan i åk3, så att eleverna kan fortsätta lära sig hela livet. Jag vill 

även undersöka om det finns möjliga hinder för lärarna i främjandet av det livslånga lärandet. 

Eftersom begreppet innefattar lärande i olika formella och informella miljöer valde jag att i 

den teoretiska litteraturomgången skriva om de olika miljöerna för att tolka mitt empiriska 

material.

3.1 Vygotskij och de olika lärandemiljöerna  

Vygotskij  var  intresserad  av  relationen  mellan  lärande  i  formella  och  informella  miljöer. 

Skolans  miljö  enligt  honom  ses  som en  central  institution  för  lärande  där  individer  får 

möjlighet att möta de olika delar av samhällets erfarenheter som man inte möter i vardagen. 

Med samhällets  erfarenheter  menas  olika  institutionella  begrepp  och  abstrakta  kunskaper. 

Enligt Vygotskij refererad av Säljö sker lärande i mötet mellan de abstrakta kunskaper och 

individens personliga erfarenheter som han även kallar för utvecklingszoner. Han menar att 

lärandet i skolmiljön ska baseras utifrån det eleven inte har direkta erfarenheter av. Vygotskij 

kallar den här metoden för ” uppifrån och ned” lärande och förklarar att lärandet i det här 

fallet måste gå via en motsatt väg. Med den motsatta vägen menas, att eleven först kommer i 

kontakt med begrepp som efteråt kopplas till de tidigare erfarenheterna. Det här sättet att lära 

ställer stora krav på individens förmåga och ses som en process i lärandet. Den här processen 

kan även ha en negativ påverkan på lärandet genom att de abstrakta kunskaperna ligger för 

långt ifrån individens personliga erfarenheter (Säljö 2005, s.110). 
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 Enligt Vygotskij refererad av Säljö, har Vygotskij varit mest intresserad av hur människan 

genom  ett  kollektivt  arbete  och  verksamhet  omskapar  världen.  Vygotskij  påpekar  att 

människor lär sig i det sociala samspelet med andra människor och att det är då ett lärande 

uppstår. Social kompetens är fundament i människornas utveckling där alla förmågor så som 

intellektuella, emotionella och existentiella utvecklas ifrån. Språket och kommunikationen ses 

som verktyg för att uppnå dessa sociala kompetenser och ses som ett instrument för tänkandet. 

Vygotskij  ser  lärandet  som  en  livslång  process  där  människor  i  olika  miljöer  ständigt 

utvecklar nya sätt att tänka och förstå världen (Säljö 2005, s. 111, 125).

3.2 Ziehes modernitetsteori och lärande

Thomas Ziehe (1947-) är  en tysk socialisationsforskare och pedagog som har gjort en del 

forskningar kring hur kulturella, sociala och subjektiva mönster samspelar och förändras i det 

moderna samhället. Hans teorier lägger stor vikt vid frågor som handlar om skolan, lärande 

och individen.  Ziehe skriver  om skolans  misslyckande att  uppmärksamma och fånga upp 

människornas subjektiva erfarenheter. Att bara sätta fokus på kunskaper baserade utifrån fakta 

gör att individer hamnar i en underordnad position i samhället.  Ziehe poängterar vikten av att 

uppmärksamma lärande  utanför  skolans  miljö,  ett  lärande  som inte  har  en  samhällsnyttig 

kunskap som mål (Johansson 2012, s.100). 

I artikeln ”Vill utmana ungas världar” menar Ziehe att dagens ungdomar lever i en egen värld 

och är i stor grad påverkade av populärkulturen som även ses som en norm för det som är 

viktigt att veta. Enligt honom är det viktigt att unga människor får en distans från den egna 

världen de lever i. Allt detta eftersom det ingår i vuxenblivandet att bedöma och reflektera om 

sig själv som individ samt till att det leder till ett livslångt lärande. Han menar att det måste 

finnas en god balans mellan det vardagliga och formella lärandet för att unga människor ska 

lära  sig  acceptera  att  det  finns  andra  världar.  Det  informella  lärandet  ser  Ziehe  som ett 

komplement till det formella (Lärarnas Nyheter, 2011).

3.3 Zieche och de olika lärande miljöerna 

Enligt Zieches resonemang har det skett en betydlig förskjutning mellan elevernas livsvärld 

och skolan. Han menar att elevernas förhållningssätt till skolan och lärande i dagens läge har 

tagits till en annan dimension. Lärarnas roll enligt Ziehe handlar om att utmana eleverna och 
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väcka deras nyfikenhet samt vidga elevernas horisont. Läraren ska inte bara vara tvungen att 

anpassa sig efter elevernas behov utan leda elever till olika okända områden. Som exempel, 

tar  Zieche upp tre förändringstendenser som han relaterar till  lärande i  skolan (Johansson 

2012, s.99,100).

Den första förändringstendensen handlar om vetandet och vardagskunskapen och hur de har 

förändrats. Zieche menar att dagens samhälle speglas av reflexitet där människor i allt större 

grad  tar  kunskaper  från  olika  medier.  Detta  sätt  att  lära  sig  medför  enligt  Zieche  ett  väl 

påskyndat sätt att ta till kunskaper.

Den andra förändringstendensen handlar om relationer som Zieche kallar för informalisering. 

Han menar att respekten för vuxenvärlden har förändrats och bidrar till  skapandet av mer 

öppna relationer som i sin tur leder till en större självtillräcklighet hos eleverna.

Den sista förändringstendensen berör synen på självet som medför att eleverna ställer ett ökat 

krav på vissa upplevelser medan andra delar av livet betraktas utifrån ett mindre intresse. 

Zieche  pläderar  att  det  stora  gapet  mellan  vardagskunskap  och  skolan  som  en  formell 

institution  kan  leda  till  en  minskad  motivation  för  den  kunskap  skolan  förmedlar. 

Fortsättningsvis  menar  Zieche  att  det  är  lärarens  uppgift  att  skapa  en  miljö  som gynnar 

lärande och framkallar en ny lust och motivation hos eleverna. Han menar att det är viktigt att 

hitta en balans mellan elevernas vardagskultur och skolan. Detta ger goda förutsättningar till 

det fortsatta lärandet och ett nytt framhållningssätt till den sociala verkligheten (Johansson 

2012, s.99, 100).

3.4 Sammanfattning av teorierna

I det här teoriavsnittet skrev jag om teorier som handlar om olika lärande miljöer dvs. formellt 

och  informellt  lärande.  Enligt  Vygotskij  börjar  lärandet  i  olika  miljöer  där  sociala 

kompetensen  och  språket  ses  som fundament  i  människornas  utveckling.  Han  menar  att 

lärandet  i  den  formella  skolmiljön  ska  uppstå  utifrån  det  att  eleven  inte  har  direkta 

erfarenheter av det som ska läras. Detta sätt kräver en rad utvecklade förmågor hos eleven 

(Säljö 2005, s. 110,111). 
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Ziehe  skriver  om skolans  misslyckande  i  att  fånga  elevernas  subjektiva  erfarenheter  och 

menar att det informella lärandet som sker utanför skolans dörrar är lika viktig för det fortsatta 

lärandet. Han vill även hitta en bra balans mellan elevernas formella och informella lärande, 

där läraren, genom att väcka nyfikenhet samt skapa en god miljö spelar en stor roll (Johansson 

2012,  s.99,100).  Båda  två  teorierna  anser  jag  är  relevanta  för  mitt  arbete  eftersom  det 

livslånga lärandet handlar om lärande i olika miljöer. 

4. Tidigare forskning
I detta avsnitt behandlas centrala begrepp som kommer att problematiseras utifrån litteratur 

och tidigare forskning jag valt att grunda mitt arbete på. Av den anledningen valde jag att i 

den här delen skriva om forskning kring lärarnas föreställningar om det livslånga lärandet, 

samt lärarens roll och förutsättningar för lärandet. 

4.1 Forskning om lärarnas föreställningar kring det livslånga lärandet

I artikeln  Lifelong Learning skills and attributes: The perceptions of australian secondary  

School Teachers skriver dr Don Adams, lektor i utbildning vid universitet i Newcastle om sin 

forskning  som  genomfördes  på  en  gymnasieskola  i  Australien.  Han  ville  identifiera  de 

uppfattningar  om  vilka  kunskaper  som  egentligen  behövs  för  att  främja  ett  ”livslångt  

lärande”.  Syftet  med denna studie  var  att  utveckla  en teoretisk begreppsram för livslångt 

lärande genom att utforska lärarnas uppfattningar kring begreppet. I studien deltog 34 lärare 

som hade i uppgift att reflektera kring egna föreställningar om vilka kunskaper som behövs 

för att främja det livslånga lärandet (Adams 2007, s.149).

 Det man kom fram till i undersökningen gjord av Adams var att kärnan för det ”livslånga 

lärandet”  ligger  i  elevernas  händer  och  engagemang  för  att  på  ett  medvetet  sätt  förstå 

lärandets  betydelse.  Eleven  måste  förstå  att  det  finns  värde  i  lärandet  och  se  det  som 

meningsfullt. Adams (2007) påpekar att det livslånga lärandet är beroende av olika förmågor 

som eleverna ska förvärva. Att som elev ha vilja, medvetenhet och lust att lära leder till den 

positiva synen på lärande som i sin tur skapar bättre möjligheter för eleven. Att ha förståelse 

för sina erfarenheter samt känna till sina inlärningsstilar och strategier bidrar till ett lyckat 

lärande. Enligt författaren finns det sju färdigheter som är nödvändiga för en gymnasieelev 

bosatt i Australien för att få förutsättningar för det livslånga lärandet. De sju faktorerna är 
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förmågan att kommunicera, organisera, sätta mål, forska, kunna räkna och skriva samt kunna 

lära  sig  i  sociala  sammanhang.  Dessa  förmågor  ses  som bärande  faktorer  för  individens 

fortsatta deltagande i lärandet (Adams 2007 s.149,150).

Med kommunikationsförmåga menas  att  eleven ska kunna ha ett  utvecklat  kunnande i  att 

relatera till andra människor i olika lärande miljöer. Med de olika lärande miljöerna avses de 

formella och informella miljöerna. Eleven ska likaså kunna lyssna, våga berätta, ställa frågor, 

analysera och diskutera i olika sammanhang (Adams 2007 s.150). 

Adams anser att ett livslångt lärande även handlar om att som elev i samarbete med sin lärare 

kunna sätta olika mål som eleven ska uppnå under en viss tidsperiod. För att uppnå målen är 

det viktigt att eleven har grundläggande läs-och räknefärdigheter. Det sociala samspelet är 

oerhört viktigt för det livslånga lärandet, eftersom vi lever i ett kunskapssamhälle där fokus 

framförallt ligger på ett kollektivt lärande och samarbete med andra (Adams 2007 s.150).

 Conford (2002) poängterar i artikeln  Learning to learn strategies as a basis for effective 

lifelong  learning att  det  finns  ett  stort  behov  av  att  lära  sig  vilka  färdigheter  som  är 

nödvändiga för lärandet som ska vara livslångt. Han menar att metakognitiv och kognitivt 

lärande ska ses som viktiga förmågor för att den enskilda medborgaren ska kunna överleva i 

den  snabbväxande  miljön  vi  lever  i.  De  metakognitiva  förmågorna  syftar  på  elevernas 

medvetande och kontroll av sitt eget tänkande. Det handlar att som elev kunna välja olika 

strategier att på ett smidigare sätt lösa problem, fatta rätt beslut samt tolka olika typ av texter. 

Med hjälp av en välutvecklad metakognitiv förmåga är en elev kompetent till att kontrollera 

och övervaka metoder till sitt lärande. Det kognitiva lärandet handlar om tankefunktioner som 

hjälper oss människor på ett lättare sätt att hantera kunskap och olika informationer (Conford 

2002, s.357).

Conford (2002) menar att en bra lärare har en känsla för att organisera olika lärandesituationer 

där eleven är tvungen att fundera över sina styrkor och svagheter samt reflektera över dem. 

Detta kan man enligt Conford (2002) åstadkomma genom en effektiv undervisning där läraren 

har  en stor  roll  att  hjälpa eleven att  lära  sig  det  som är  viktigt.  Därför  är  det  viktigt  att 

undervisningen har sin grund utifrån kognitiva och metakognitiva inlärningsstrategier som 

leder och främjar till det fortsatta lärandet. Conford (2002) anser att den läroplan som används 

i nuläget i Australien siktar mest på kunskapsinnehållet som enligt honom inte gynnar det 

livslånga lärandet (Conford 2002, s.359).
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Enligt Adams (2007) och Confords (2002) resonemang kan man dra slutsatsen att de viktiga 

villkoren för att främja livslånga lärandet återspeglas i:

• Att  det  livslånga  lärandet  är  beroende  av  olika  förmågor  så  som  att  kommunicera, 

organisera,  sätta  mål,  kunna  räkna  och  skriva  samt  lära  sig  att  samarbeta  i  sociala 

samanhang

• Vikten av att som elev utveckla de metakognitiva och kognitiva förmågorna 

• Genom en effektiv undervisning

I  artikeln  ”Inte  mycket  plats  för  kufar  i  det  livslånga  lärandet”  berättar  forskaren  Gun 

Berglund om sin avhandling ”On lifelong learning as stories of the present” på vilket sätt 

Sverige, USA och Australien förhåller sig till begreppet ”livslångt lärande”. Det som starkt 

förekommer i  hennes  avhandling är att  det  läggs  mycket  ansvar på individen och dennes 

betydelse för ekonomiska frågor och den ekonomiska tillväxten. I Sverige syftar begreppet 

livslångt lärande till allt individen gör i både formella och informella miljöer, medan i USA 

och Australien kopplas begreppet mest till ekonomiska frågor och en viss typ av utbildning. 

Om man tittar på ordet långt i Sverige så ser man på termen som ett sätt att lära sig från 

vaggan  till  graven.  I  USA och  Australien  förknippas  termen  med  vuxna  marginaliserade 

individer som inte kan klara sig på egen hand (Skolporten 2012).

Avhandlingen visar även att vårt samhälle har blivit ett kunskapssamhälle där kunskap och 

utbildning ses  som det  enda sättet  som hjälper  oss människor  att  se  oss  själva.  Berglund 

menar att detta synsätt där kunskap och utbildning ses som starka normer kan även medföra 

en kontraeffekt i samhället vi lever i. Genom att konstruera den önskvärda individen skapas 

naturligt  en konstruktion av den icke önskvärda individen som i sin  tur  medför  till  olika 

marginaliserade grupper  i  samhället.  Berglund menar  att  hennes  forskning kan ha en stor 

påverkan i skolvärlden. Hon anser att det är viktigt att visa en större medvetenhet om hur den 

önskvärda individen ska vara samt ifrågasätta begreppens innebörd. På det sättet kan vi lättare 

hjälpa de elever som löper en stor risk att vara marginaliserade (Skolporten, 2012). Det som 

starkt förekommer i Gun Berglunds avhandling kan summeras i några viktiga punkter:

• Avhandlingen visar att man i Sverige förklarar begreppet ”livslångt lärande” som allt 

individen gör i formella och informella miljöer
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• I  USA och  Australien  syftar  begreppet  på  ekonomiska  frågor  och  en  viss  typ  av 

utbildning samt på vuxna individer som marginaliserade och har svårt att klara sig på 

egen hand

• Att vi lever i ett kunskapssamhälle där kunskap och utbildning ses som en norm

4.2 Förutsättningar för det livslånga lärandet

Enligt Hattie (2009) som är en forskare från Nya Zeland har föräldrarna en stor påverkan för 

att  lärandet ska verka lyckad och meningsfull.  Han ser hemmet som en naturlig plats för 

lärande, där föräldrarna på ett positivt sätt stimulerar och uppmuntrar barnens lärande. Hattie 

menar att, om föräldrarna ska kunna stötta sina barn i dagens skola är det viktigt att de kan 

prata skolans språk som han kallar för ” the languige of scooling”. Enligt honom har skolan 

en viktig roll, vilken är att hjälpa föräldrarna i lärandet av skolans språk för att eleverna ska 

kunna uppnå ett bra skolresultat i framtiden (Hattie 2009, s.33). Enligt Hattie finns det viktiga 

villkor för att få goda förutsättningar för det livslånga lärandet och de ses i:

• Föräldrarnas påverkan

• Skolans roll i att stöta föräldrarna i lärandet av skolans språk 

I artikeln ”Lusten- lärandets motor” påpekar Ulla Lindqvist att vi lever i ett samhälle där 

kunskap och lärande ses som en hårdvaluta och att samhällets ständiga krav på utveckling 

kräver en varaktig beredskap på människan att lära nytt. Därför är tillit till sin egen förmåga 

viktig för att människan skapar lusten och formar kunskaper i ett livslångt perspektiv, både i 

individuella och sociala samanhang. Med tillit till sin egen förmåga avses att som elev förstå 

det man lär, samt ha känslan att man lyckas med det. Att kunna djupt nå till  sin kunskap 

skapar  en  trygghet  hos  eleven  och  en  bra  grund  att  stå  framför  kommande  kunskaper. 
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Lindquist menar att ett positivt lärande förknippas med lusten inför att lära och skall fungera 

som en drivkraft genom hela livet (Nämnaren nr1, 2003). 

 Lindqvist menar att det finns viktiga aspekter som skapar ett lustfyllt lärande hos eleverna. 

Dessa aspekter är:

• Att  som  elev  skapa  tillit  till  sin  egen  förmåga  i  både  individuella  och  sociala 

samanhang

• Positivt lärande som en drivande kraft 

Birgitta Kullberg (2004) är en känd forskare i etnografi. Hon menar att lärandet är livslångt 

och att innehållet i det som lärs är gränslöst. Hon beskriver att lärandeprocessen sker i olika 

perioder  av  vårt  liv  och  förklarar  att  kunskaper  är  de  produkter,  som en  lärande  person 

genomgår. Kullberg påpekar att utbildningen utgör en del av det livslånga lärandet. Kullberg 

anser att lärandet är undervisningsbaserat eftersom det sker i de formella miljöer som ytterst 

styrs av samhället och är organiserad av politiker samt utbildningsförvaltningen. Det är lärare 

som till sist ska ta hand om lärandet. För att lärandet ska vara livslångt är det betydelsefullt att 

det finns lust till det samt att både elever, lärare och föräldrar är involverade (Kullberg 2004, 

s.48). Enligt Kullberg (2004) ses lärandet som:

• Livslångt

• Undervisningsbaserat

•  Beroende av elevernas, föräldrarnas och lärarnas engagemang

I  forskningsantologin  ”Uppdrag  lärare”  skriver  Peter  Gärdenfors,  professor  i 

kognitionsvetenskap vid Lunds universitet  om förståelsens betydelse för lärandet.  Han ser 

förståelsen som den rikaste formen av lärandet där eleven har möjlighet att se sammanhanget. 

Enligt Gärdenfors är faktakunskaper viktiga men de ska inte vara ett mål i sig själva. Han 

menar att förståelsen är en grund som skapas när eleven ser ett mönster i inlärningen och 

genom att eleverna ser sambandet mellan de kunskaper de redan har blir de mer förberedda 

för  det  framtida  lärandet.  Avslutningsvis  menar  Gärdenfors  att  det  är  lärarna  som har  en 

bärande roll för att hjälpa eleven att förstå. Därför är det viktigt att; lärarna har en tillräcklig 

bakgrundskunskap, förstår  i  vilken ordning materialet  ska presenteras och att  de har goda 

strategier för att stötta eleven. En god förståelse är en blandning av teoretiska kunskaper och 
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egna erfarenheter. Därför är det angeläget att eleven har en rik erfarenhetsbakgrund för att på 

ett lättare sätt ta till sig teorin som i sin tur skapar en livslång lust att lära (Gärdenfors 2012, 

s.93,95).

Gärdenfors menar att det finns viktiga aspekter för en livslång lust att lära. Dessa aspekter 

återspeglas i:

• Förståelsens betydelse för lärandet 

• Lärarnas hjälp för att hjälpa eleverna att förstå

• Elevernas erfarenhetsbakgrund

4.3 Lärarnas roll för det livslånga lärandet

I  en  forskningsstudie  som genomfördes  av  John Hattie,  världsberömd professor  från  Nya 

Zeeland framkom det att  det allra viktigaste för lärare handlar om att se sin undervisning 

utifrån elevernas ögon. Han påpekar att det är läraren som har en bärande roll för det framtida 

lärandet  och  att  det  inte  är  skolorganisationen  som  är  avgörande.  Hattie  menar  att 

lärandeprocessen i klassrumet måste göras synligt för att den ska vara lustfylld och på riktigt. 

Enligt Hattie,

 ”Det synliga lärandet äger rum när läraren ser lärandeprocessen genom elevernas ögon och  

när eleverna ser sig själva som sin lärare ” (Hattie 2009, s. 33).

Hattie menar att det är viktigt att lärarna ger eleverna återkoppling på deras arbeten för att 

lyckas synliggöra lärandet på ett effektivt sätt. Detta sätt stärker elevernas framtida lärande 

och förbättrar  deras skolresultat.  Om man vill  att  eleverna ska uppnå goda resultat  är  det 

enligt Hattie betydelsebärande att som lärare:

• Göra en kontinuerlig utvärdering av sin undervisning

•  Erbjuda snabbare takt för högpresterade elever inom klassens ram

• Ge relevant stöd till elever med inlärningssvårigheter

• Ha höga förväntningar men att också ge systematisk feedback till alla elever

• Skapa arbetsro i klassrummet
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I  sin  forskningsstudie,  använder  Hattie  ett  standardiserat  mått  för  att  beskriva  vad  som 

påverkar  elevernas  resultat  i  skolan.  I  detta  samanhang  använder  han  begreppet  ”direct 

instriction” och förklarar att detta sätt baseras på att det är läraren som leder undervisningen 

och inte eleverna. Hattie vill minska andelen med eget arbete i skolan och menar att denna 

form ger sämre elevresultat och gynnar inte elevernas framtida lärande. Hattie poängterar att 

elever som undervisas av lärare som använder ”direckt instriktion” som form presterar bättre, 

har mer sammanhängande förståelse och kan abstrahera på ett bättre sätt. De skickliga lärarna 

känner till varje elevs aktuella kunskap och utgår utifrån den i planeringen av sina lektioner. 

(Hattie 2009, s.33).

Hattie  menar  att  kunskapsutveckling  gynnas  om  elevernas  nyfikenhet,  lust  och  inre 

motivation  tillvaratas  samt  att  det  skapar  en  arbetsro och  ett  meningsfullt  lärande.  Enligt 

honom handlar det livslånga lärandet om att elever måste lära sig olika strategier, så som att 

kunna tänka framåt, lösa problem, värdera information samt kunna koncentrera sig vid olika 

tillfällen utan att vara uttråkade. Med andra ord handlar det livslånga lärandet om att lära sig 

att lära sig själv (Hattie 2009, s. 25).

5. Metod 
I den här delen av mitt arbete kommer jag närmare beskriva vilken metod jag använde mig av 

för att analysera mitt empiriska material. 

5.1 Metodval och metodbeskrivning

I varje forskningsprojekt och undersökning som genomförs är det viktigt att använda sig av 

någon slags metod. Man kan betrakta metoden som ett tillvägagångsätt forskaren använder för 

att  få  svar  på  sin  forskningsfråga  samt  att  skapa  en  ny  kunskap  inom  det  givna 

forskningsområdet. De mest vanliga typerna av metoder kallas för kvalitativa och kvantitativa 

metoder  (Larsen  2009,  s.17).  Den  kvalitativa  metoden  härstamar  ur  de  humanistiska 

vetenskaperna  där  hermeneutik  och  fenomenologi  står  för  de  mest  vanliga  inriktningarna 

inom filosofin. Hermeneutik är ett angrepssätt som betyder ” läran om tolkning” där forskaren 

fokuserar på att få en förståelse. För att göra detta är det viktigt att forskaren ständigt pendlar 
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mellan helheten och delar av helheten som även kallas för den hermeneutiska cirkeln (Dalen 

2007, s.14).

Jag tänker använda mig av det hermeneutiska angreppsättet för att analysera det empiriska 

insamlade  materialet.  Målet  med  den  hermeneutiska  forskningsansatsen  är  att  förstå  och 

belysa ett fenomen samt komma åt de föreställningar de sex informanterna har kring termen 

livslångt lärande. 

 I skrivandet av mitt examensarbete använde jag mig av kvalitativa intervjuer. Anledningen 

till att jag valde den kvalitativa forskningsintervjun var att på bästa möjliga sätt försöka förstå 

lärarnas  föreställningar  och  främjande  av  begreppet  livslångt  lärande  för  att  senare  i 

analysdelen tolka det insamlade empiriska materialet. Den här forskningsmetoden skulle även 

hjälpa mig att komma närmare informanternas ”livsvärld” som Dalen skriver om (Dalen 2007, 

s. 11). 

5.2  Urval av informanter

Den här delen kommer att handla om vilken undersökningsgrupp jag använde mig av samt på 

vilka grunder jag blev motiverad i användningen av informanterna. Innan jag började skriva 

det  här  arbetet  hade  jag  en  tanke  om att  det  lämpligaste  sättet  att  skaffa  det  empiriska 

materialet skulle vara att intervjua tre förskollärare och tre lärare på en grundskola. Jag ville ta 

reda på möjliga skillnader  och likheter  med att  främja och förstå  det  livslånga lärandet  i 

respektive verksamhet. Det tyckte jag skulle vara intressant att veta eftersom jag kommer från 

ett annat land där begreppet inte används.  Jag ville få en förståelse för hur termen används i 

den Svenska grundskolan och förskolan. Med stor glädje lyckades jag hitta en förskola som 

hade det livslånga lärandet som vision. När jag kontaktade den fick jag veta att  p.g.a. av 

tidsbrist hos förskollärarna var det inte möjligt att genomföra intervjuerna. Med detta som 

bakgrund valde jag ändå att  hålla mig till  undersökningsfrågan.  Jag bestämde mig för att 

intervjua  sex  lärare  som  arbetar  på  olika  kommunala  skolor  för  att  få  svar  på  min 

undersökningsfråga och på bästa möjliga sätt genomföra mitt arbete.
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Jag valde att använda mig av ett så kallat strategiskt urval som karakteriseras av att man först 

väljer  ett  antal  intressanta  enheter  som  man  som  forskare  anser  har  betydelse  för  hur 

informanterna  svarar  (Stukat  2005,  s.62).  Mitt  strategiska  mål  i  valet  av  informanterna 

motiverades  av  att:  de  arbetar  på  olika  kommunala  skolor  som  ligger  i  södra  delen  av 

Stockholm samt att informanterna undervisar elever i årskurs 3.

 Läraren A har arbetat som lärare i 10 år och har i botten en förskollärarutbildning. Lärare B 

har 40 års arbetserfarenhet. Lärare C har arbetat i 16 år som lärare varav alla dessa år på 

samma skola. Lärare D har 1 års erfarenhet och är nyutexaminerad lärare. Läraren E har 7 års 

lärarerfarenhet och är i botten idrottslärare. Den sista läraren har 5 års erfarenhet som lärare, 

men dock ingen lärarutbildning och innan dess har hon arbetat inom ekonomivärlden.

5.3 De etiska principerna

 Dalen (2007) tar upp vikten av de fyra etiska principerna som ska skydda informanternas 

identitet och integritet. Här nedan tar jag upp de nödvändiga etiska principerna som jag tagit 

hänsyn till och följt under undersökningens gång.

Det är speciellt viktigt att skydda informanternas integritet dvs. alla personer som ingår i en 

undersökning ska ha rätt till att deras personuppgifter förvaras i försiktighet och är anonyma. 

Av den anledningen är det av stor vikt att personen som ska intervjuas är informerad om att 

alla  uppgifter  kommer  att  vara  konfidentiella.  Denna  etiska  princip  kallas  för 

konfidentialitetskravet och fungerar som en slags sekretess. 

För  att  bedriva  ett  forskningsprojekt  är  det  viktigt  att  alla  informanter  i  undersökningen 

bestämmer om sin egen medverkan. Denna etiska princip kallas för samtyckekravet och är 

väldigt väsentligt inom de etiska aspekterna.

De blivande informanterna måste även få kännedom om att de har rätt att vara informerade 

om studiens  syfte  och  tillvägagångssätt  samt  att  deltagandet  är  frivilligt  och  att  det  kan 

avbrytas när som helst.

Den sista  etiska  principen  som jag  anser  vara  viktig  för  skrivandet  av  mitt  arbete  kallas 

nyttjandekravet.  All  information  som  samlas  via  informanterna  ska  endast  användas  i 
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forskningssyfte. Med nyttjandekravet menas även att all information som har samlats inte får 

användas i kommersiellt syfte. Informanterna ska i god tid vara informerade om denna etiska 

princip (Dalen 2007, s.20).

De här fyra etiska principerna har jag använt mig av i min undersökning med syftet att skydda 

undersökningspersonernas  integritet  och  identitet.  Jag  informerade  samtliga  informanter 

genom att skicka ett brev där jag upplyste om de fyra etiska principerna. Brevet ses i bilagan 

på s. 37. 

5.4  Genomförande

I mitt arbete har jag valt att använda mig av den kvalitativa forskningsintervjun vars syfte är 

att ”förstå  världen  från  intervjupersonens  synpunkt,  formulera  meningen  i  människors  

upplevelser, ta fram deras livsvärld,  innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar”  

(Kvale 2002, s.63). 

För att uppnå detta valde jag att i min undersökning använda mig av dem semistrukturerade 

intervjuerna. Eftersom jag ville frambringa lärarnas föreställningar kring begreppet livslångt 

lärande samt hur det främjas så att eleverna lär sig under hela livet, ansåg jag att den metoden 

fungerade  lämpligast  för  min  undersökningsfråga.  Tanken  med  de  semistrukturerade 

intervjuerna var att på bästa möjliga sätt få fram lärarnas föreställningar genom att de har en 

chans att på ett öppet sätt berätta om hur de upplever begreppet. För att få ett rikligare svar 

från  informanterna  ställde  jag  även  en  rad  följdfrågor  i  intervjuandet.   Jag  informerade 

samtliga sex lärare jag intervjuade om vad undersökningen kommer att  handla om. Detta 

gjorde jag genom att jag mailade en lista över frågor som jag tänkte ta upp. Listan som tar upp 

de frågor som jag skickade till informanterna kan ses i bilagan i slutet av arbetet.

 I de semistrukturerade intervjuerna är det viktigt att intervjuaren har kunskap om det ämnet 

som ska täckas in där de redan planerade frågorna ställs likadant för alla informanter i syfte 

att få ett individualiserat svar från informanterna (Stukat 2005, s.39).

Alla sex intervjuer som genomfördes spelade jag in med hjälp av en diktafon.  Efter varje 

intervju  försökte  jag  sätta  i  gång  med  transkriberingen  så  fort  som  möjligt.  Under 

transkriberingen skrevs hela intervjuerna ner ordagrant och avlyssnades flera gånger för att 

inte missa någon information. Jag koncentrerade mig på att hitta den gemensamma essensen i 
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det insamlade materialet för att sedan göra en jämförelse mellan lärarnas svar samt dela upp 

svaren i olika kategorier.

6. Resultat och analys 

I resultatdelen har jag fokuserat på att hitta det gemensamma samt det som skiljer sig i det 

insamlade materialet. Syftet med arbetet var att ta reda på lärarnas föreställningar kring det 

livslånga lärandet samt hur lärarna i åk 3 försöker att främja och motivera eleverna till att 

uppnå  detta.   Jag  ville  även  ta  reda  på  möjliga  nackdelar  som enligt  lärarna  förhindrar 

främjandet av det livslånga lärandet. Det som utpekades vara gemensamt i de sex intervjuerna 

delade jag upp i kategorierna: föreställningar om det livslånga lärandet, förmågor, lustfylld 

undervisning samt hinder. Efter varje presenterad kategori tillkomer en analys av materialet. 

Det hermeneutiska angreppssättet kommer att vara min utgångspunkt i analysen av arbetet 

som jag tidigare beskrev i metoddelen. 

6.1 Föreställningar kring begreppet livslångt lärande

Eftersom begreppet livslångt lärande ses som ett mångtydig och komplext begrepp ville jag ta 

reda på lärarnas föreställningar kring det. Här nedan presenterar jag svaren som framkom i 

intervjuandet av de sex lärare gällande begreppet. 

Läraren A: Har arbetat i 10 år som lärare. Hon menar att det livslånga lärandet handlar om ett 

lärande som aldrig tar slut. ”Livslångt lärande handlar om att barnen själva ska förstå att det  

aldrig finns ett slut på lärande, att man aldrig är fullärd.”

Läraren B: Har varit verksam lärare i 40 år. Hon menar att det livslånga lärandet handlar om 

elevers lust till att lära.”  För det första så blir det inget livslångt lärande om barnen inte 

känner lust och för att barnen ska känna lust så måste de känna sig delaktiga, trygga och ha 
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en miljö, material kring sig som gör att man som lärare kan ta tillvara deras egna idéer.  

Livslångt lärande är ett lärande som landar i barnen och är på riktigt och föder en lust,  

nyfikenhet att lära sig mer och mer.”

Läraren C: Har arbetat i 16 år som lärare. Det livslånga lärandet handlar enligt henne om 

något man har nytta av hela livet. ”I skolan ska barnen lära sig något som de har nytta av  

hela livet, dessutom handlar det om man ska veta hur man ska lära sig. Man ska ha vilja att  

lära sig fortsätta och vara nyfiken. Den handlar om att lära sig studieteknik, hitta olika källor 

och kunna värdera de.”

Läraren D: Har arbetat i 1 år som lärare och tolkar det livslånga lärandet som ett sätt att lära 

sig något nytt varje dag. ”Det är väl det livslånga lärandet handlar om att man lär sig hela  

livet,  man tror  att  man kan någonting men man kan alltid  utveckla  det,  man blir  aldrig  

fullärd.”

Läraren E: Verksam som lärare i 7 år. Hennes definition av begreppet handlar om förståelse. 

Enligt henne” Förståelse är förknippad med det livslånga lärandet, för har man en tillfällig  

förståelse i huvudet… man vill ju verkligen känna det här har jag koll på. Det är ju oftast det  

som sitter kvar i huvudet det som man har vridit och vänt på, diskuterat, repeterat.”

Läraren F: Har arbetat i 5 år som lärare. Hennes definition av begreppet är att man lär sig hela 

livet  och  att  ”Det  livslånga  lärandet  handlar  om  möjligheter  att  kunna  byta  karriär,  

vidareutbildning, omskolning, yrkesassociationer. Men man kan även tolka den utifrån det  

privata som att läsa en bok för nöjes skull på fritiden.”

Analys

Det som ses gemensamt när det gäller lärarnas föreställningar kring det livslånga lärandet är 

att det handlar om ett lärande som man ska ha nytta av hela livet samt elevernas förståelse och 

lust att lära. Lärare  A tolkar det livslånga lärandet som ett lärande som aldrig tar slut där 

vikten av elevernas förståelse sätts i  första hand. Hon menar att eleverna själva ska förstå 

lärandet som en process som varar livet ut. Detta sätt att se på termen delar de andra lärarna. 

Läraren C ser på det livslånga lärandet som något man har nytta av hela livet. Hon menar att 

eleverna måste vara nyfikna och ha lust att lära för att uppnå detta. Läraren D menar att man 

aldrig blir fullärd samt att lärandet handlar om att lära sig något nytt varje dag. Även läraren E 

ger en definition på det livslånga lärandet som baseras utifrån förståelsen. Hon pratar om 
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vikten av den långvariga förståelsen som sitter kvar i huvudet. Och att det är oftast det som 

man har vridit på och diskuterat som sitter kvar längre. 

Enligt Vygotskij refererad av Säljö, som tillhör det sociokulturella perspektivet ses lärandet 

som en  process  som är  livslång  och  pågår  hela  livet.  Vygotskij  menar  att  människornas 

kunskaper och lärande befinner sig i en ständig förändring (Säljö, 2005 s.125). De flesta av 

lärarna påpekade förståelsens betydelse för det livslånga lärandet. Detta är något Gärdenfors 

skriver om i forskningsantologin ”uppdrag lärare”. Han menar att förståelsen är viktig och 

ser den som en grund och den rikaste formen för lärandet som livslång. Med hjälp av den har 

eleven lättare att se sammanhanget och sambandet mellan de kunskaper eleven redan har samt 

att den gynnar det fortsatta lärandet (Gärdenfors 2012, s.93,95).

Läraren F, B och C har en aning annorlunda definition på det livslånga lärandet. Enligt läraren 

F handlar termen om ett lärande som ger möjligheter att kunna byta karriär, vidareutbildning 

och omskolning. Hon förknippar även det livslånga lärandet med det privata som att läsa en 

bok  på  fritiden,  något  som  enligt  Zieche  kallas  för  det  informella  lärandet  eller 

vardagskunskap  (Johansson  2012,  s.99,100).  När  det  gäller  att  kunna  byta  karriär  eller 

vidareutbilda sig som läraren F pratar om, kan man dra en parallell med det Borgström (2006) 

påpekar.  Hon  menar  att  det  livslånga  lärandet  berör  flera  samhällssektorer  där  olika 

fortbildningskurser och arbetsmarknadsutbildningar är exempel på hur begreppet tolkas som 

livslång och dyker upp i form av olika återkommande utbildningar (Borgström 2006, s.53).  

Läraren B kopplar ihop det livslånga lärandet med elevers lust att lära. Enligt henne blir det 

inte ett livslångt lärande om eleven inte känner lust och nyfikenhet. För att barnen ska känna 

lust måste de vara delaktiga och ha en miljö och material som gör att man som lärare kan ta 

tillvara  deras  egna  idéer  och  förslag.  Även  läraren  C förklarar  att  det  livslånga  lärandet 

handlar om ett lärande som föder lust och nyfikenhet att lära sig mer och mer. I rapporten 

”Lusten att lära” skriver Lindqvist om att ett positivt lärande förknippas med lusten att lära 

och bidrar till det fortsatta lärandet. Lindqvist menar att det är tilliten till sin egen förmåga 

som skapar lusten till lärande i ett livslångt perspektiv (Nämnaren nr 1, 2003). 

Lustens betydelse för det livslånga lärandet nämns även av Hattie (2009), forskaren från Nya 

Zeeland  där  han  menar  att  elevernas  kunskapsutveckling  gynnas  om lust  och  nyfikenhet 

tillvaratas i undervisningen (Hattie 2009, s. 33).
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I  Lgr11,  läroplanen  för  grundskolan,  förskoleklassen  och  fritidshemmet  står  det  att 

utbildningen inom skolväsendet  ska  ”främja  alla  elevers  utveckling  och lärande samt  en  

livslång  lust  att  lära  där  utforskande  och  nyfikenhet  ska  utgöra  en  grund  för  skolans 

verksamhet”(Lgr 11, s. 13). Även Adams (2007) menar att det livslånga lärandet handlar om 

att som elev ha vilja, medvetenhet och lust att lära, något de flesta lärarna påpekade (Adams 

2007, s.149).

6.2 Förmågor

Något  som  även  påpekades  gemensamt  i  intervjuandet  av  mina  sex  informanter  var 

förmågornas betydelse för främjandet av det livslånga lärandet. Lärarna var eniga att det är 

viktigt  att  som elev  kunna utveckla  specifika  förmågor  för  det  fortsatta  lärandet  men  de 

framförde det på olika sätt. Här nedan följer deras svar.

Enligt Lärare A är det viktigt att som elev ha förmågan att kunna utveckla ”Förmågan att som 

elev förstå att det aldrig finns ett slut på lärande, sen handlar det om att utveckla förmågan 

att analysera, kommunicera, lyssna in varandra, lära sig at söka. De förmågorna är viktigare 

än att lära sig att rabbla upp floderna i Sverige”.

Läraren B anser att den nödvändiga förmågan för främjandet av termen handlar om att som 

elev hitta olika strategier för att hantera kunskaperna så att de förökar sig.”  det handlar i  

vilket växthus kan jag plantera den här kunskapen så att den växer mest, vilken del av mina 

intressen hör den här kunskapen till?”

Läraren C lyfter upp förmågan att som elev på ett självständigt sätt kunna söka källor. Hon 

berättar om vikten av att själv kunna värdera information.”  Om det är faktabok så kan det  

vara ganska troligt att det är sant men om de hittar något på nätet då är det svårare”.

Läraren D menar att det är viktigt att som elev ha förmågan att diskutera. ”Jag tycker att det  

är betydelsefullt att eleverna för säga vad de tror och att vi diskuterar varför det är så”.

Läraren E vill satsa på förmågorna där hon kallar de för olika strategier och redskap om hur 

man ska klara olika situationer i livet. Enligt henne ska man som elev tränas på att ” framföra,  
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analysera, argumentera, våga berätta samt hur man ska kunna söka information, hitta och  

bearbeta den för att få fram vad man själv tycker och tänker.”

Läraren F belyser vikten av att som elev bygga upp sina faktakunskaper. ”Man måste även 

göra det som är tråkigt så att du kan sen när du är 45 ta till dig kunskaper”.

Analys

De samtliga sex lärare framförde vikten av olika förmågor för främjandet av det livslånga 

lärandet. I deras framställning dyker det upp väldigt varierande svar på vilka förmågor som 

ses som de mest väsentliga. Läraren A vill påpeka, att det som anses betydande för främjandet 

av det livslånga lärandet handlar om förmågan att som elev förstå att det aldrig finns ett slut 

på lärandet dvs. att det är livslångt. Detta kan en elev åstadkomma om den utvecklar förmågan 

att analysera, lyssna och lära sig att söka olika källor. Hon påpekar att de förmågorna är mer 

betydelsefulla än att lära sig rabbla upp floderna i Sverige. I mycket påminner hennes egna 

reflektioner om det resultatet Adams (2007) kom fram till. Adams (2007) skriver om olika 

förmågor som är betydande för det livslånga lärandet och som eleven ska förvärva (Adams 

2007, s.149,150).

 Läraren E pratar om olika strategier för att klara olika situationer i livet. De strategierna hon 

lyfter  upp handlar om förmågan att  analysera,  argumentera, våga berätta samt kunna söka 

information, för att komma fram till det man själv tycker och tänker. Även läraren B använder 

ordet strategier för att hantera kunskaperna så att de kan föröka sig mera. Hon förknippar det 

med ett växthus, där hon även tar upp elevernas intresse som en viktig aspekt. Även Confords 

(2002) resonemang kan förknippas med lärarnas erfarenheter kring de olika strategierna. Han 

tar upp de metakognitiva och kognitiva förmågorna som strategier för det livslånga lärandet. 

De metakognitiva förmågorna handlar om att som elev kunna välja lämpliga strategier som 

hjälper  eleven att  hantera  sina  kunskaper  och lära  sig  det  som är  viktigt  (Conford 2002, 

s.357).

Läraren C poängterar om vikten att som elev på ett självständigt sätt kunna söka och granska 

olika källor för att värdera information. Som ett exempel tar hon upp svårigheten att söka och 

värdera källorna på nätet. Diskussion är något som enligt läraren D träder fram som en viktig 

förmåga, där hon i första hand fokuserar på elevernas svar och engagemang i diskuterandet. 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (2006) menar att en nyckelkompetens för det 
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livslånga lärandet kan ses i att en elev visar initiativ och engagemang att vilja lära. Adams 

(2007) skriver i sin forskningsrapport om olika förmågor som är betydande för det livslånga 

lärandet och som eleven ska förvärva. Enligt Adams (2007)  är det viktigt att som elev ha en 

väl utvecklad kommunikationsförmåga som sker i olika lärande miljöer. Med olika lärande 

miljöer menas de formella och informella där eleven ska ha förmågan att kunna lyssna, ställa 

frågor, diskutera och analysera något de flesta av mina informanter visade är viktigt (Adams 

2007, s.149,150).

Enligt  läraren  F  ses faktakunskaper som en grundläggande förmåga för främjandet av det 

livslånga lärandet. Hon menar att man även måste lära sig det som är tråkigt för att man sen 

som vuxen ska kunna ta till sig olika kunskaper. Svaret från läraren F skiljer sig från de andra 

lärarna. Hon poängterar vikten av faktakunskaper som en bärande förmåga, något de andra 

lärarna inte tar upp. Läraren  A utrycker faktakunskapernas betydelse som en stor motstånd 

”att rabbla upp floderna i Sverige” känns enligt henne oviktigt. Det som är mer meningsfullt 

för främjandet av termen ser hon i förmågan att analysera, kommunicera, lyssna in varandra 

och lära sig att söka information. Ziehe, en tysk socialisationsforskare och pedagog skriver i 

sin teori om modernitet om vikten att fånga människornas subjektiva erfarenheter samt om 

skolans  misslyckande  att  göra  detta.  Han  menar  om  undervisningen  baseras  utifrån 

faktakunskaper bidrar det till individens underordnade position i samhället (Johansson 2012, 

s.100). 

6.3 Lustfylld undervisning

De flesta av lärarna utryckte betydelsen av att undervisningen ska syfta till att vara lustfylld 

och individinriktad. Den ska även väcka nyfikenhet hos eleverna. Enligt lärarna gynnar ett 

lustfyllt  lärande det  livslånga lärandet.  Syftet  med undersökningen var att  belysa lärarnas 

föreställningar  om termen samt  vilka  aspekter  lärarna  anser  är  viktiga  i  undervisningen i 

främjandet av det livslånga lärandet.  Här nedan tänker jag skriva om de konkreta exempel 

lärarna använder sig av.

Läraren A: ”I undervisningen försöker jag alltid se vad de kan om det ämnet vi jobbar med.  

T.ex. om vi arbetar med forntid frågar jag vad de kan om den, vad har de för frågeställningar.  
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Jag utgår alltid utifrån elevernas frågeställningar. Hittar man ett lustfyllt sätt att lära och  

glädje hos eleverna så är det ju ett livslångt lärande. Här spelar läraren en viktig roll”.

Läraren B: ”Jag försöker ta till vara elevernas lust och intresse och undervisa på ett sådant  

sätt där man vågar släppa in elever och lita på deras förmåga. Ett lustfyllt lärande sker i  

samarbetet med det formella och informella lärandet och är på riktigt.  Vi har kurser där  

eleverna håller i de kurserna och berättar för varandra om det de är bra på. Vi har kurser om 

fiske, hur man målar, i pengar, kurs i multiplikationstabeller…”

Läraren C: ” Som lärare måste man vara där och visa att det är roligt, spännande samt att  

man själv brinner för att  lära sig. Jag tycker att  det  är jättekul när eleven kommer med  

någonting och berättar för varandra. T.ex. om vulkaner då kan jag liksom plocka upp det och  

prata om vulkaner och berätta hur det är. Formella och informella lärande kompletterar ju  

varandra det ena skulle inte finnas utan den andra”.

Läraren  D:  ”Jag  tycker  att  man  ska  främja  alla  elever  och  utgå  utifrån  deras  lust  och 

nyfikenhet. Viktigt att i klassen se eleven som en individ. Jag försöker utgå ifrån elevernas  

verklighet i undervisningen, man skriver kanske om ishockey för att bättra skrivningen”.

Läraren E: Jag är väldigt noga med att gå igenom vad det är vi behöver lära oss och vad har  

man för användning av det i det verkliga livet. Att t.ex. i matematik eleverna får själva tänka  

efter vilka yrken matematik finns i men även att man ska kunna betala räkningar, klara av sin  

egen ekonomi, handla”. Det som är viktigt för mig är att eleverna förstår varför de lär vissa  

saker. Försöker utgå från elevernas verklighet genom att göra sådana saker som ger input  

från olika håll. Som att åka iväg till ett museum. En variation av konkret, abstrakt, praktiskt  

lärande gör att elever känner att det är spännande”.

Läraren F ”Man lär sig hela livet det man kan göra i grundskolan är att försöka hålla barns 

lust och nyfikenhet. Att behålla lusten hos eleverna är viktigt i främjandet av det livslånga 

lärandet.  Om  man  som  elev  råkar  ut  för  en  bristande  intresse  så  brukar  jag  använda  

framtiden. T.ex. om du vill få körkort så måste du lära dig att läsa. Jag försöker framhålla att  

det här är ingenting man hittar på utan allt man lär sig i skolan behöver man för att klara sig  

i  livet.  Klassrummet och det  kollektiva kan även känna på om det  är någon som har ett  

speciellt intresse som t.ex. om en pojke är intresserad av fiske då bättrar det hans själbild om 

han berättar om det”. 
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Analys

Ett förhållningssätt som bidrar till främjandet av det livslånga lärandet och som informanterna 

använder i undervisningen handlar om att väcka lust och nyfikenhet hos eleverna. Lärare A 

menar att ett sätt att främja det fortsatta lärandet kan vara genom att utgå ifrån elevernas egna 

frågeställningar. Lärare B håller olika kurser där eleverna berättar om det de är bra på. Hon 

menar att ett samarbete mellan det informella och formella lärandet föder ett lustfyllt sätt att 

vilja fortsätta lära sig som hon även benämner ” på riktigt”.

Läraren C ser sig själv som en förebild och menar att det är viktigt att visa att man själv 

brinner  och  är  intresserad  för  det  eleverna  ska  lära  sig.   Hon menar  att  de formella  och 

informella kunskaperna är ett komplement till varandra, något som även läraren B utryckte. 

Lärarnas  erfarenheter  påminner  mycket  om det  den  tyske  filosofen  Zieche  och  Vygotskij 

skriver om. Ziehe poängterar vikten av att uppmärksamma det informella lärandet och menar 

att den har en viktig funktion för att den fångar elevernas subjektiva erfarenheter som enligt 

honom bidrar  till  individens  utveckling.  Men han  menar  även  att  det  stora  gapet  mellan 

vardagskunskap och det formella lärandet leder till en minskad motivation i skolan. Ziehe vill 

hitta en bra balans mellan det formella och informella lärandet som enligt honom bäddar och 

ger goda förutsättningar till det framtida lärandet (Johansson 2012, s.99,100). 

En bra balans mellan det formella och det informella lärandet vill även Vygotskij sträva efter. 

Enligt Säljö menar Vygotskij att lärandet sker i mötet mellan dem abstrakta kunskaper och det 

individens personliga erfarenheter som han kallar för ” utvecklingszonen”(Säljö 2005, s.110).

 Läraren D poängterar att  det  är  viktigt  att  se eleven som en individ i  klassrummet samt 

användningen av elevernas verklighet i undervisningen. Detta synsätt som lärare D har kan 

man  relatera  till  det  som  Utbildningsdepartementet  och  Lärarnas  Riksförbunds 

studentförenings åsiktsdokument tar upp. I Utbildningsdepartementet skrivs det om ”att det  

livslånga  lärandet  ska  i  första  hand  ses  som  ett  individuellt  projekt” 

(Utbildningsdepartimentet,  2001,s.1).  I  Lärarnas  Riksförbunds  Studentföreningens 

åsiktsdokument (2012/2013) tar man upp vikten av att undervisningen ska vara individbaserad 

där individens behov sätts i fokus.  

 Läraren  F  använder  framtiden  som ett  verktyg  om det  händer  att  eleverna  råkar  få  ett 

bristande intresse.  I  övrigt  brukar hon ta  till  vara elevernas speciella intressen som enligt 
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henne bättrar på individens självbild och bidrar till bättre klassrumsklimat. Hattie, forskaren 

från Nya Zeeland menar att det livslånga lärandet främjas om man som lärare tar till vara 

elevernas lust och nyfikenhet och inre motivation. Enligt Hattie handlar det livslånga lärandet 

om att som elev lära sig att lära sig själv. Detta ser han som en viktig strategi. Men främjandet 

av termen kan även förknippas med den sociala biten. Läraren B håller i olika kurser där 

eleverna har möjlighet att berätta för varandra och för läraren om det de är bra på. Enligt 

Hattie ska man som lärare försöka att se lärandeprocesser med elevernas ögon för att den ska 

vara lustfyllt och på riktigt. Hattie menar att ”Det synliga lärandet äger rum när läraren ser  

lärandeprocessen  genom elevernas  ögon  och  när  eleverna  ser  sig  själva  som sin  lärare  

(Hattie 2009, s.33).

 Kullberg (2004) skriver om vikten av det formella lärandet som sker i klassrummet. Hon 

benämner det som undervisningsbaserat lärande eftersom det är staten och politikerna som 

styr det formella lärandet. Att allt lärande ska ses som en livslång process är något Kullberg 

ibid. skriver om. Hon menar att utbildning är en del av det livslånga lärandet som är beroende 

av lusten och ett gott samarbete mellan lärare, elever och föräldrar, något de flesta av mina 

informanter berättar om (Kullberg 2004, s.48).

Det kollektiva samarbetet och kommunikationens betydelse som lärarna B, C och F påpekar 

kan  man  även  koppla  till  det  Adams  (2007)  och  Vygotskij  skriver  om.  Adams  (2007) 

uppmärksammar kommunikationens betydelse för det livslånga lärandet där eleven ska ha ett 

utvecklat kunnande att relatera till  andra människor i olika lärande miljöer. Adams (2007) 

anser att det sociala samspelet är oerhört viktigt i främjandet av det livslånga lärandet där 

läraren har en bärande roll. Han påpekar att vi lever i ett kunskapssamhälle där det kollektiva 

lärandet och samarbete med andra spelar en stor roll (Adams 2007, s.150). Enligt Säljö menar 

Vygotskij  att  människan  omskapar  världen  genom  det  kollektiva  samspelet.  Det  sociala 

samspelet  och språket  ses  enligt  honom som ett  viktigt  verktyg för att  åstadkomma detta 

(Säljö 2005, s.125).

6.4  Möjliga hinder i främjandet av det livslånga lärandet

I intervjuandet av mina informanter visade det sig att det finns en del hinder som hindrar 

främjandet av det livslånga lärandet i grundskolan med åk 3 elever. Här nedan redovisar jag 

de hinder informanterna beskrev.
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Läraren A anser att det största hindret återspeglas i stora elevgrupper, lite tid för lärarna till 

reflektion samt till att skolsystemet inte ger bra förutsättningar för alla elever. ”Jag har 27 

elever och är ensam samt har jag för lite tid till reflektion, skolan ger inte bra förutsättningar  

för alla elever.”

Läraren B påpekar att det stora kunskapskravet ses som det största hindret i främjandet av 

begreppet.  Hon önskar  sig  fler  vuxna i  arbetslaget  och  hon ser  gruppens  storlek  som en 

begränsning. ”Där kommer vi till  något som inte främjar det livslånga lärandet, det stora 

kunskapskravet. Skolledningen och politiken är bara intresserade till att mäta och jämföra.  

Den ställer en stor press på eleverna och lärarna. Sen hinner jag inte när de läser högt, jag 

har ju 30 elever.”

Läraren  C  ser  kunskapskraven  som ett  hinder  för  det  livslånga  lärandet.  Även  de  stora 

elevgrupperna  ses  som problematiskt.  Hon menar  att  stora  grupper  inte  gynnar  de  svaga 

eleverna. ”Skolan måste hjälpa till för att man ska nå dit. Man får aldrig säga bra du har  

gjort det här utan man måste hela tiden ha ett mål. Det är en sådan press på barnen, det får  

aldrig vara, vila liksom utan det ska alltid, alltid uppåt.”

Läraren D menar att föräldrarna ska vara engagerade i främjandet av det livslånga lärandet. 

Hon anser att tiden är ett stort problem .” Tiden räcker inte till den är boven sen är det så om  

föräldrarna inte är delaktiga så syns det. Det blir ju kämpigare för de här barnen. Gör man  

saker kontinuerligt med sina föräldrar, att man är med i de praktiska sakerna t.ex. när man  

tvättar att man hjälper till, gör barnen mer nyfikna.”

Läraren E påpekar  tidsbristen som ett  hinder i  främjandet  av begreppet.  ”Man är ganska 

ensam som lärare. Man kan inte finnas fram till varje individ tiden räcker inte till. Det finns  

alltid någon som skriker efter mer. Man har inte hittad ett bra system för att ge alla barn det  

de behöver. Elever som behöver stöd för att behålla glöden har man inte tid med.”

Läraren  F  ser  hindret  i  läroplanen  samt  i  stora  grupper.  ”Det  är  en  fara  med  alla 

presentationer som t.ex. japanska elever som tar livet om de inte klarar provet. I Sverige är  

en fara att de välartade barnen går i skolan och lär sig multiplikationstabellen bara för att de  

är rädda att de inte får jobb i framtiden som kan leda till att de tappar lusten. Läroplanen och  

verkligheten stämmer inte ihop. Individuell undervisning går inte ihop med verkligheten. Den 

är kollektiv”.
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Analys

Som det framkommer i resultatdelen finns det en del hinder som lärarna tar upp när det gäller 

främjandet av det  livslånga lärandet. Det som framstår som ett hinder är tidsbristen, stora 

elevgrupper  samt  stöd  till  de  svaga  eleverna.  Det  omfattande  kunskapskravet  samt 

föräldrarnas engagemang är något som även tas upp av lärarna. Enligt lärare A finns det inte 

tillräckligt  tid  för  att  ägna sig åt  eleverna samt att  skolan inte  ger  bra förutsättningar  för 

lärarnas utveckling. Även läraren E påpekar tidsbristen som ett viktigt hinder. Hon känner sig 

ganska ensam som lärare och skulle önska att det hade funnits ett bättre system som kan fånga 

elevernas behov. Enligt henne får de svagare eleverna svårt att lyckas i framtiden. 

Läraren  B och  C menar att  det stora kunskapskravet är något som inte gynnar begreppet. 

Läraren C menar att i dagens läge sätts en stor press på barnen och vill att skolan ska hjälpa 

de eleverna som har svårt att uppnå kunskapskraven. Läraren F betonar att det är de välartade 

elever som är stora förlorare. Hon tycker att det kan vara en fara för de elever som har höga 

prestationskrav och förknippar  det med Japanska elever som tar  livet  av sig för att  de är 

högbelastade. Läroplanen är något som inte främjar det livslånga lärandet för att den enligt 

henne  saknar  den  kollektiva  undervisningen  som  grund.  De  flesta  lärarnas  erfarenheter 

påminner mycket om det Conford (2002) och Skolverket skriver om.

 Conford (2002) belyser att de läroplanerna man i nu läget använder sig av i Australien siktar 

mest på kunskapsinnehållet (Conford 2002, s.357). Enligt Skolverket (2002) skapas allt mer 

större kunskapsskillnader mellan elever som resulterar i att tillgång till det livslånga lärandet 

inte är lika föra alla. Det har enligt Skolverket (2000) även blivit en klassfråga och därför ska 

det livslånga lärandet gälla för alla grupper elever. Det ska ses som en demokratifråga i vårt 

samhälle.

 Läraren F menar att läroplanen och verkligheten inte går ihop. Hon ser undervisningen som 

kollektiv och inte individuell,  som ett sätt att främja det livslånga lärandet.  Även Adams 

(2007)  påpekar  vikten  av  den  kollektiva  undervisningen  eftersom  vi  lever  i  ett 

kunskapssamhälle där sociala samspelet spelar en stor roll (Adams 2007, s.150).
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 De  flesta  av  lärarna  menar  att  tidsbristen,  stora  kunskapskravet  samt  stora  grupper  inte 

gynnar de svaga eleverna. Något som framträder som skillnad är uttalandet från läraren F. 

Hon pekar på de välartade eleverna som de största förlorarna medan de andra lärarna pekar på 

de svaga eleverna. Deras erfarenheter påminner ganska mycket om det Berglund skriver om i 

sin avhandling ”On lifelong learning as stories of the present”.  Hon menar att samhället vi 

lever i har blivit ett kunskapssamhälle där utbildning och kunskap ses som en ledande norm. 

Detta synsätt kan även enligt Berglund medföra en kontraeffekt i vårt samhälle. Genom att 

konstruera den önskvärda individen skapas som motsats  individen som inte  är  önskevärd. 

Berglund anser att detta synsätt leder till stora marginaliseringar i vårt samhälle (Skolporten, 

2012).

Läraren D menar att det är en nackdel om föräldrarna inte är engagerade i elevernas lärande. 

Detta är ett sätt som inte främjar det livslånga lärandet. Att göra de praktiska sakerna med sina 

föräldrar så som att tvätta kläder och hjälpa till vill hon se mera av. Även Hattie (2009) och 

Kullberg(2004)  menar  att  föräldrarnas  engagemang  stimulerar  och  uppmuntrar  elevernas 

framtida lärande. Hattie (2009) skriver om vikten av att föräldrarna lär sig ”skolans språk” 

som enligt honom skulle kunna hjälpa till  att stötta sina barn i det fortsatta lärandet. Han 

påpekar att skolan har ett stort ansvar för att även stötta föräldrarna i lärandet av ”skolans 

språk” (Hattie 2009, s.33). Kullberg (2004) menar att det livslånga lärandet endast kan ses 

som betydelsefullt om eleverna, lärarna och föräldrarna är inblandade (Kullberg 2004, s.48). 

Läraren D tycker att det är en nackdel om föräldrarna inte är inblandade och att det syns på 

elevernas resultat i skolan. Detta är något som även Hattie (2009) och Kullberg (2004) skriver 

om.
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7.  Slutdiskussion

I detta avsnitt har jag valt att diskutera resultatet och analysen och sammanfatta den utifrån 

det syfte och frågeställningar arbetet handlar om. Till slut avslutar jag avsnittet med att ge 

förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultat diskussion 

Det här arbetet hade för syfte att ta reda på lärarnas föreställningar om hur man främjar ett 

livslångt  lärande  i  grundskolan  med  åk  3  elever.  Jag  ville  även  undersöka  om det  finns 

möjliga  hinder  som  enligt  lärarna  framgår  i  främjandet  av  det  livslånga  lärandet.  I 

undersökningen valde jag att  intervjua sex grundskolelärare  som arbetade på olika skolor 

söder om Stockholm.  För att på bästa möjliga sätt uppnå mitt syfte valde jag att utgå från 

följande frågeställningar: 

- Vilka är lärarnas föreställningar om begreppet livslångt lärande?

- Vilka  aspekter  lyfter  lärarna  fram som väsentliga  i  undervisningen  för  att  främja 

eleverna till det livslånga lärandet?

- Finns det möjliga hinder för lärarna i främjandet av termen?

Resultatet mynnades ut i  fyra olika kategorier: föreställningar kring det livslånga lärandet, 

förmågor, lustfylld undervisning och möjliga hinder i främjandet av det livslånga lärandet. 

Nedan följer en diskussion av varje kategori var för sig.

Föreställningar kring det livslånga lärandet

Jag  upplever  själv  att  jag  nådde  mitt  syfte  i  skrivandet  av  det  här  arbetet.  Lärarnas 

föreställningar om begreppet livslångt lärande har varit väldigt varierande.  De flesta lärare 

påpekade att termen handlar om att som elev ha förståelse för det man gör och att lärande ska 

ses som något som försiggår hela tiden under hela livet samt att lust och nyfikenhet ligger 

nära till begreppet. Det som framgår som en skillnad är svar från läraren F, där hon menar att 

termen handlar om att som vuxen kunna byta utbildning eller jobb eller att i fritiden läsa en 

bok. 
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Förmågor

Något som även utpekades som gemensamt var lärarnas syn på förmågans betydelse som en 

viktig aspekt i främjandet av det livslånga lärandet i undervisningen. Likheten mellan lärarnas 

svar tyder på att det är betydelsefullt som elev att ha tillit till sin egen förmåga samt utveckla 

olika strategier för att det fortsatta lärandet ska leva vidare. De viktiga förmågorna lärarna 

belyser  handlar  om att  som elev  kunna diskutera,  analysera,  söka  olika  källor  samt  vara 

källkritisk  och  diskutera.  Något  som  även  påpekades  i  Adams(2007)  undersökning  som 

belyser vikten att som elev kunna olika strategier och att kärnan för det livslånga lärandet 

ligger i elevernas händer. I sin forskning skriver han om syftet för eleven att utveckla olika 

förmågor så som att kommunicera, diskutera, skriva, räkna, argumentera samt att kunna lära 

sig i sociala sammanhang (Adams 2007, s.149,150). Det som utpekades som en skillnad var 

lärare F:s syn på förmågornas betydelse. Hon menar att det är viktigast att som en elev bygga 

upp faktakunskaper för att det kan hjälpa senare i livet. I Lgr 11 läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet,  skrivs  det  om att  det  är  skolans  ansvar  att  främja det 

fortsatta lärandet och detta kan man åstadkomma genom olika form som har i uppdrag att 

samspela med varandra så som fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (Skolverket 2011, 

s.13). 

Lustfylld undervisning

Lärarna var även eniga om att det är viktigt att i undervisningen utgå ifrån elevernas lust och 

nyfikenhet som i sin tur bidrar till främjandet av det livslånga lärandet. De flesta av lärarna 

påpekade  att  det  sociala  eller  kollektiva  lärandet,  som vissa  benämner,  är  viktiga  för  att 

undervisningen ska vara lustfylld. Att utgå ifrån elevernas verklighet för att skapa en lustfylld 

undervisning betraktas utav informanterna som en viktig aspekt i främjandet av det livslånga 

lärandet.

Det som även framgår som en likhet i intervjuerna är att de flesta lärarna kopplar ett lustfyllt 

livslångt lärande till ett gott samarbete mellan de formella och informella miljöerna. Detta 

synsätt bygger Vygotskijs och Ziehes teorier på. Enligt Säljö, menar Vygotskij att lärandet är 

en livslång process som sker i olika miljöer. Vygotskij skriver om ”utvecklingszonen” där han 

förklarar  att  individens  erfarenheter  och  det  abstrakta  lärandet  som  sker  i  de  formella 

miljöerna skapar ett lärande som är livslångt (Säljö 2005, s.110). Även Ziehe menar att det är 

viktigt att hitta en bra balans mellan de informella och formella miljöerna där läraren, genom 
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att skapa en god miljö har en bärande roll för främjandet av det livslånga lärandet (Johansson 

2012, s.99,100).

Möjliga hinder i främjandet av det livslånga lärandet

Lärarna har även påvisat att det finns en del hinder i främjandet av det livslånga lärandet. De 

största hindren handlar om tidsbristen, stora kunskapskravet samt stora elevgrupper. Enligt 

lärarna är det de svaga eleverna som är de största förlorarna eftersom det inte finns tillräckligt 

med tid till att stötta de. Till skillnad mot de andra lärarna tar läraren F upp att de välartade 

eleverna  som de  största  förlorarna  p.g.a.  det  stora  kunskapskravet  dvs.  att  eleverna  går  i 

skolan och lär sig multiplikationstabellen bara för att de inte får jobb i framtiden som kan leda 

till att de tappar lusten. 

7.2 Egna reflektioner 
 

Så här efteråt kan jag konstatera att det har varit väldigt lärolikt att arbeta på det här sättet 

eftersom det har hjälpt mig att skapa en förståelse om lärarnas föreställningar kring fenomenet 

livslångt lärande. Men det har även fört mig till en del personliga reflektioner över arbetet. Jag 

har kommit fram till  nya insikter och samtidigt skapat en ny förståelse för begreppet. Det 

skrivs i läroplanen att livslångt lärande är individbaserad och att det är skolans ansvar att ge 

goda förutsättningar samt ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att  

lära där utforskande och nyfikenhet ska utgöra en grund för skolans verksamhet”(Lgr11, s. 

13). 

Som jag upplever det så finns det en del problem som dagens skola i Sverige brottas med. De 

höga kunskapskraven, stora elevgrupperna, tidsbristen hos lärarna säger emot det som står i 

läroplanen. Begreppet livslångt lärande låter mer som en vision, som i det här fallet verkar 

svår att uppnå. I skrivandet av det här arbetet har jag lärt mig att det krävs mer forskning om 

hur lärarna i grundskolan ska främja det livslånga lärandet. Visst,  det är viktigt att eleven 

utvecklar  tillit  till  sin  egen förmåga och  en  rad  olika  förmågor  för  att  fungera  i  det  här 

samhället,  men jag anser att  det  behövs mer kunskap om hur lust och nyfikenhet bevaras 

under hela livet. Detta är trots allt en naturlig process som försiggår livet ut.
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För att få ett bredare perspektiv kring det här begreppet skulle det vara lärolikt och spännande 

att  veta  vad  föräldrarna  eller  de  nyutexaminerade  lärarstudenterna  har  för  tankar  kring 

begreppet  livslångt  lärande.  Det  här  arbetet  kan  betraktas  som en  utgångspunkt  för  alla 

nyfikna  individer  som är  beredda  att  utmana  sina  egna  och  andras  föreställningar  kring 

fenomenet livslångt lärande.
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Bilaga 1
Mailet till informanterna

Hej,

Tack för att Du valde att medverka och ville ställa upp på en intervju. Det betyder så mycket 

för mig. Det har inte varit så lätt att få tag på sex lärare som hade tid för detta. I det här mailet 

vill jag informera dig om studiesyften samt om de etiska principerna som är viktiga att veta 

om innan jag börjar intervjua dig. 

Syfte med det här arbetet  är  att  ta reda på vilka föreställningar lärarna har om begreppet 

livslångt lärande samt hur den främjas av de redan verksamma lärarna i en grundskola med åk 

3 elever. Jag vill även ta reda på möjliga hinder i främjandet av termen.

För  att  bedriva  en  forsknings  projekt  är  det  viktigt  att  alla  deltagare/informanter  i 

undersökningen bestämmer om sin egen påverkan dvs. ger ett samtycke till intervjuandet.

I  intervjuandet  kommer  du att  vara  helt  anonym och din  integritet  kommer  att  vara  helt 

skyddat.  Du  har  rätt  att  vara  informerad  om  studiesyften  samt  kan  om  du  vill  avbryta 

delatagandet.  All information som samlas via intervjun kommer att användas i forsknings 

syfte och får inte användas inom kommersiella samanhang.

Mvh 

Marija Teofilovic
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Bilaga 2
Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare?

Hur ser du på din roll som lärare?

Hur tolkar du begreppet livslångt lärande?

Beskriv med några exempel?

I lgr 11 står det att ”Utbildningen inom skolväsandet syftar till att elever ska inhämta och  

utveckla kunskaper om värden samt att den ska främja alla elevers utveckling och lärande  

samt en livslång lust att lära”

Kan du med några konkreta exempel svara hur du som lärare gör detta i undervisningen?

Vad skulle stimulera elevernas lärande utifrån, kunskap utifrån dina föreställningar?

Konkreta exempel på det?

Hur bemöter du eller fångar upp om det eleverna berättar de har sätt t.ex. kunskapskanalen?

Kan du se andra möjligheter eller hinder i främjandet av det livslånga lärandet?

Konkreta exempel på det?
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