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Förord 
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begreppen lustfyllt lärande och lust att lära.  
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”pushat” oss på ett alldeles utomordentligt sätt. Handledningen har varit mycket värdefull. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Lustfyllt lärande och lust att lära är två av många begrepp vi kommit i kontakt 
med under utbildningstiden på lärarprogrammet. I såväl kurslitteratur som läroplaner används 
begreppen återkommande. Detta gjorde oss nyfikna på att studera begreppen i kurslitteraturen 
närmare för att utveckla en djupare kunskap om dem.  
 
Syfte: Studien syftar till att utifrån ett Foucaultdianskt diskursanalytiskt makt- och 
styrningsperspektiv studera begrepp, i detta fall lustfyllt lärande och lust att lära, som kan ses 
som för givet tagna i lärarprogrammets kurslitteratur och i hela den pedagogiska kontexten. 
Vi vill även se i vilka olika typer av sammanhang och hur ofta de förekommer i litteraturen, 
samt se hur författarna talar om begreppen. Dessutom vill vi undersöka om begreppen har 
olika betydelser. Vi har valt att fokusera på kurslitteratur och styrdokument kopplad till 
inriktning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Vi har medvetet valt bort 
litteratur som riktar sig mot de senare skolåren eftersom de inte tillhör våra inriktningar på 
lärarprogrammet.   
 
Metod: För att uppnå syftet med studien har vi använt oss av en Foucaultdiansk 
diskursanalys. Vi har i denna diskursanalys valt att lägga fokus på text eftersom vi studerat 
begreppen lustfyllt lärande och lust att lära i lärarprogrammets kurslitteratur. Diskursanalys är 
att betrakta som en kvalitativ metod.  
 
Resultat: Vi kom i vår studie fram till att begreppen lustfyllt lärande och lust att lära har olika 
betydelser. Vi fann även att förekomsten av lustfyllt lärande och lust att lära i kurslitteraturen 
skiljer sig markant beroende på ämnesområde. Inom ämnena svenska och matematik var 
begreppen mest representerade, men även inom det mer övergripande området som handlar 
om hur pedagogen bör förhålla sig till barnen. Vi kom också fram till att begreppen ofta 
kopplas samman med andra pedagogiska begrepp i litteraturen, som det nya lärandet och det 
kompetenta barnet. Att författarna till kurslitteraturen talar om begreppen som ”heliga”, 
exempelvis genom att påstå ”utan lust, inget lärande”, var en annan upptäckt vi gjorde i 
studiens resultat. Avslutningsvis kom vi i resultatet fram till att med hjälp av de 
Foucaultdianska ”glasögonen” kan vi tydligt se den påverkan på blivande lärare som finns i 
kurslitteraturen, genom begreppen lustfyllt lärande och lust att lära.  
 
 
*************************************************************************** 
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Inledning 
 
Reflektion, mikro, meso, makro, barnet i centrum, individanpassning, Vygotskij, Dewey, 
demokrati, didaktik, målformulering, lustfyllt lärande, lust att lära och så vidare. Detta är 
några av många begrepp vi stött på under utbildningstiden på lärarprogrammet. De har 
figurerat på såväl föreläsningar som i kurslitteratur, och från början upplevde vi ovanstående 
begrepp som svåra att förstå och använda. Möjligtvis berodde det på att begreppen var nya för 
oss och de användes i en högskolevärld som vi var ovana vid. När vi nu befinner oss i slutet 
av utbildningen känns uttrycken inte längre svåra att förstå och använda, då de är naturliga för 
oss. Vi är till och med nyfikna på att studera två av dem mer noggrant, nämligen lustfyllt 
lärande och lust att lära, som är denna studies centrala begrepp. Dessa begrepp har fångat 
vårt intresse mer än andra begrepp. Det beror bland annat på att vi har strävat efter att främja 
lustfyllt lärande och lust att lära under våra VFU-perioder, då de har funnits med vid våra 
enskilda målformuleringar vid genomförandet av olika projekt.  
 
Ju mer vi har ”brottats” med de två begreppen, som ju faktiskt är två, desto mer har vi 
funderat på om de är varandras synonymer, eller om de har olika betydelser. I uppstarten av 
denna studie såg vi själva begreppen som synonyma, vilket vi även tror att andra studenter 
gör, då de mycket sällan har definierats för oss i kurslitteraturen eller på föreläsningar. Dess 
betydelse(r) verkar tas för givna, som om alla vet vad de står för.  
 
Efter en sökning av begreppen på Google (gjort den 30 augusti 2007), fick vi 79 100 träffar på 
lustfyllt lärande och 763 000 träffar på lust att lära! Det visar hur flitigt uttrycken används i 
samhället idag. Vad betyder det att de förekommer så ofta? Påverkar eventuellt begreppen 
blivande lärare? I dagens samhälle florerar en mängd så kallade ”sanningar”. Dessa sanningar 
talar om för oss hur vi ska bete oss och hur vi ska vara. ”Sanningarna” konstrueras av 
människor, vi tar dem för givna och styrs av dem (Lindgren, 2006). Vi ser begreppen lustfyllt 
lärande och lust att lära som två ”sanningar”. Ordet ”sanning” är ett centralt begrepp i den 
franske filosofen Michel Foucaults många verk. Hans tankar om ”sanningar”, hur vi 
människor konstruerar dem och styrs av dem, tar vi hjälp av i vår studie när vi analyserar vår 
insamlade empiri, men vi kommer i fortsättningen att likställa ordet ”sanning” med diskurs. 
Det gör vi på grund av att diskurs också är ett centralt begrepp i Foucaults teorier. Vi 
uppfattar dock hans definition av ordet som något svårtolkad. Därför väljer vi att göra denna 
egen definition av ordet (alltså diskurs = sanning), men andra definitioner är fullt möjliga. 
Foucault menar att de rådande diskurserna utövar makt över oss människor (Tullgren, 2004). 
Denna makt tycker vi oss skönja i den kurslitteratur vi granskar i studien. 
 
Hur länge har då begreppen lustfyllt lärande och lust att lära figurerat i läroplaner och andra 
styrdokument? I vår studie kommer vi att visa exempel på hur det har sett ut tidigare och hur 
det ser ut idag vad gäller begreppens förekomst i läroplaner och styrdokument. Vi kan även 
ställa oss frågan var begreppen kommer ifrån? Det är säkerligen en omöjlighet att svara på, 
men vi har dock funnit en möjlig förklaring till begreppens ökande användning. 
 
Ett flertal forskare och studenter har tidigare gjort undersökningar kring begreppen lustfyllt 
lärande och lust att lära. De har till exempel valt att fokusera på barns uppfattningar om vad 
som är lustfyllt lärande i skolan, pedagogers uppfattningar om det samma eller hur lustfyllda 
lärandesituationer skapas. Vi har emellertid inte funnit någon tidigare forskning eller studie 
som fokuserar på i vilka sammanhang och hur ofta lustfyllt lärande och lust att lära 
förekommer i lärarprogrammets kurslitteratur samt hur författarna till litteraturen talar om 
begreppen. Inte heller kan vi hitta någon studie/avhandling som ser på begreppen ur ett 
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Foucaultdianskt makt- och styrningsperspektiv. Därför finner vi det intressant att genomföra 
denna studie.  
 
 
 
Syfte 
 
Vårt syfte med studien är att utifrån ett Foucaultdianskt diskursanalytiskt makt- och 
styrningsperspektiv studera begrepp, i detta fall lustfyllt lärande och lust att lära, som kan ses 
som för givet tagna i lärarprogrammets kurslitteratur och i hela den pedagogiska kontexten. 
Vi vill även se i vilka olika typer av sammanhang och hur ofta de förekommer i litteraturen, 
samt se hur författarna talar om begreppen. Dessutom vill vi undersöka om begreppen har 
olika betydelser. 
 
I vår studie har vi valt att fokusera på kurslitteratur och styrdokument kopplad till inriktning 
mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Vi har alltså medvetet valt bort 
litteratur som riktar sig mot de senare skolåren eftersom de inte tillhör våra inriktningar på 
lärarprogrammet.   
 
 
 
Frågeställningar 
 

• I vilka ämnessammanhang och hur ofta förkommer lustfyllt lärande och lust att lära i 
lärarprogrammets kurslitteratur? I vilka andra diskursiva sammanhang förekommer 
våra centrala begrepp? 

• Hur (på vilket sätt) talar författarna till kurslitteraturen om begreppen? 
• Vilken eventuell påverkan har begreppen över blivande lärare utifrån ett 

Foucaultdianskt diskursanalytiskt perspektiv?  
• Har begreppen olika betydelser? 
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Forskningsbakgrund 
 
Under denna rubrik kommer vi inledningsvis att presentera tidigare forskning vad gäller 
begreppen lustfyllt lärande och lust att lära. Därefter gör vi en historisk tillbakablick där vi 
lyfter fram hur lust att lära och lustfyllt lärande har förekommit i tidigare läroplaner och 
styrdokument, samt en överblick av begreppen i de nu rådande läroplanerna. Till sist kommer 
vi att presentera olika teorier som kan ligga till grund för det ökande användandet av 
begreppen.  
 
 
 
Tidigare forskning  
 
När det gäller tidigare forskning inom detta område har vi funnit studier och avhandlingar 
som berör det lustfyllda lärandet och lust att lära ur olika perspektiv. Där undersöks bland 
annat barns, ungdomars och pedagogers syn på begreppen. Sanderoth (2002) väljer i sin 
avhandling att göra en fallstudie med fokus på elever i årskurs 8. Författarens syfte är att, med 
hjälp av observationer, utforska och beskriva vad som visar sig i en lokal skola när det gäller 
lust att lära. Hon frågar sig bland annat vilka förutsättningar som ges för elevers lust att lära, 
och vad i skolan som bidrar till, hindrar eller tar bort möjligheter att utveckla lust att lära. 
Författaren kommer i sin avhandling bland annat fram till att förutsättningarna begränsar mer 
än öppnar för möjligheter att utveckla lust att lära. Ett exempel ur Sanderoths avhandling på 
vad som kan hindra en utveckling av lust att lära är otydlighet i skolans ledning, vilket leder 
till otillfredsställdhet i lärarkåren.  
 
 

Bristen på kollektivt samtal och en kollektiv förankring gav upphov till ett traditionellt arbete, där 
”göra” och ”hur” kom mer i fokus än ”vad” och ”varför”. Därvid uppstod en splittrad, 
fragmentarisk värld för eleverna (Sanderoth, 2002, s. 204). 
 
 

Det som enligt Sanderoth (2002) bidrar till att utveckla lust att lära är bland annat en 
inspirerande arbetsmiljö, att det finns en struktur och att man arbetar efter den, gemenskap, 
delaktighet och medansvar.  
 
I en tidigare studie från Högskolan Väst undersöks pedagogers syn på lustfyllt lärande. 
Stomberg och Eliasson-Dimberg (2006) genomför en kritisk studie där syftet är att identifiera 
betydelsen av begreppet lustfyllt lärande, och beskriva pedagogers syn på lustfyllt lärande 
som begränsning. Författarna ställer sig bland annat frågan om hur mycket pedagogerna 
tänker på att göra lektionerna lustfyllda. För att nå syftet med studien väljer författarna att 
intervjua pedagoger i de lägre skolåren. Begreppet lustfyllt lärande är enligt pedagogerna när 
eleverna känner sig tillfreds och när de har en känsla av att lyckas. Pedagogernas syn på 
lustfyllt lärande som begränsning resulterar i studien i att de upplever det som påfrestande att 
all undervisning ska vara lustfylld. En skillnad finns dock mellan de nya lärarna och de mer 
erfarna, då de sistnämnda inte lägger lika stor vikt vid att främja det lustfyllda lärandet. 
Samma skillnad mellan de nya lärarna och de erfarna, visar sig även när det gäller hur mycket 
pedagogerna tänker på att göra lektionerna lustfyllda.  
 
I en annan studie, från Malmö Högskola, tittar Molnar och Pidiakis Bremberg (2007) närmare 
på barns upplevelser av lustfyllt lärande i matematiken. Detta görs med hjälp av observationer 
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samt intervjuer med såväl lärare som barn. Syftet med författarnas studie är att granska barns 
upplevelser av sina matematiklektioner när det gäller lustfyllt lärande. De undersöker även i 
hur stor utsträckning pedagogen använder sig av lustfyllt lärande inom 
matematikundervisningen. Resultatet i studien visar att barnen önskar variation i 
undervisningen, vilket kan innebära såväl arbete i matematikboken som laborativa 
arbetsuppgifter. Barnen vill även ha mer verklighetsförankrad matematikundervisning där de 
kan knyta an matematiken till sin vardag. När det gäller pedagogerna får författarna 
uppfattningen av att lärarna tar för givet att deras arbetssätt är det önskvärda hos barnen. 
Lärarna verkar enligt författarna inte lägga någon större vikt vid att se barnens olika behov 
och önskemål för att de ska uppnå ett lustfyllt lärande i matematikundervisningen.  
 
Alla ovan nämnda författare väljer att utgå från den faktiska, pedagogiska verksamheten på 
olika sätt då de utför observationer och intervjuer. Vi väljer däremot att ta en annan 
utgångspunkt, då vi finner det intressant att belysa detta forskningsområde ur ett 
Foucauldianskt diskursanalytiskt perspektiv. Dessutom väljer vi att granska texterna i 
lärarprogrammets kurslitteratur på så sätt att vi ser hur ofta, i vilka sammanhang begreppen 
lustfyllt lärande och lust att lära förekommer, hur författarna talar om dem samt undersöker 
om de har olika betydelser. Oss veterligen har en studie av denna typ inte tidigare gjorts, 
förutom att Stomberg och Eliasson-Dimberg (2006) genom lärarintervjuer jämför och 
definierar begreppen. Vi känner oss därför angelägna om att utforska ”ny mark”. 
 
 
 
Historisk tillbakablick – tidigare läroplaner och styrdokument 
 
Hur länge har då begreppen lust att lära och lustfyllt lärande egentligen använts inom den 
pedagogiska kontexten? Vår nyfikenhet på begreppen lust att lära och lustfyllt lärande har fått 
oss att studera tidigare läroplaner för att se om de förekommer där, samt i så fall i vilka 
sammanhang. I ett flertal läroplaner har vi funnit att ordet lust faktiskt figurerar. Vi har även 
uppmärksammat att de gamla läroplanerna använder sig av synonyma ord till lust, som till 
exempel orden roande och intresse, vilket vi visar i följande citat. 
 

 
Texter böra väljas med innehåll som är barnen bekant och ägnat att tilldraga sig deras intresse, så 
att läsningen blir roande även på grund av sitt innehåll (Undervisningsplan för rikets folkskolor, 
1919).  

 
 
Redan i 1946 års skolkommission, som är nästa utbildningspolitiska text i ordningen, har vi 
kunnat se att ordet lust omnämns vid ett flertal tillfällen. Följande citat är ett exempel på hur 
begreppet används i denna läroplan. 
 

 
Målet för skolans studiefostran är att skapa lust till fortsatta studier både för yrkesutbildning och 
för personlighetsfördjupning. Är skolans studiearbete lustbetonat, får eleverna med sig ut i livet 
lusten till fördjupade studier, om inte, är skolans arbete till stor del bortkastat (SOU 1948:27, s.27). 

 
 
I Lgr 62 används begreppet lust mycket flitigt och återkommer regelbundet genom hela 
läroplanen.  I den här läroplanen blir det, uppfattar vi, tydligare att all undervisning skall 
genomsyras av barnens lust att lära. 
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Undervisningen i handskrivning skall bedrivas så, att den väcker lust och intresse hos eleverna att 
tillägna sig och bibehålla en vårdad handstil. Lustbetonade moment är därvid mycket 
betydelsefulla; uppmuntran och beröm bör vara regel (Lgr 62, s.155). 

 
 
När det gäller 1955 års undervisningsplan, Lgr 69 och Lgr 80 har vi funnit att begreppet lust 
inte alls förekommer. Begrepp som motivation och meningsfullhet är däremot mer centrala i 
dessa läroplaner.  
 
Vad gäller gamla styrdokument för förskolan, SOU 1972:26 och Pedagogiskt program för 
förskolan 1987, används ordet lust mycket sparsamt. Trots det har vi hittat orden lust och 
lustbetonad vid ett par tillfällen i det sistnämnda styrdokumentet. 
 
 

Barnets egna initiativ, dess nyfikenhet och lust att utforska och pröva gränser gör det till en aktiv 
part i samspelet med omgivningen (Pedagogiskt program för förskolan 1987, s.21). 
 
 
Barnen måste dagligen ges tid att under lustbetonade former steg  för steg få lära sig att själva 
klara av- och påklädning, att äta själva och klara sin personliga hygien (Pedagogiskt program för 
förskolan 1987, s.47). 

 
 
 
Samtida utblick – rådande läroplaner 
 
När det gäller de nu rådande läroplanerna, Lpo 94 och Lpfö 98, har vi uppmärksammat att 
begreppen lust att lära och lustfyllt lärande förekommer mer ofta än i tidigare läroplaner och 
styrdokument. I Lpo 94 figurerar lust att lära vid tre tillfällen. Ett exempel följer nedan. 
 
 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen (Lpo 94, s.9). 
 
 

Vi vill dock poängtera att begreppet lustfyllt lärande inte finns att läsa någonstans i Lpo 94. 
Däremot har vi konstaterat att både det lustfyllda lärandet och lust att lära används mer ofta i 
Lpfö 98. Vid hela sex tillfällen nämns de två centrala begreppen. Följande exempel visar på 
variationen i läroplanen. 

 
 
Arbetslaget skall ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den 
egna förmågan (Lpfö 98, s.7). 
 
 
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Lpfö 98, 
s.6). 

 
 
Efter att ha studerat såväl gamla som nuvarande läroplaner och styrdokument, ställer vi oss 
frågan varför begreppen används mer nu än förr. Vad kan det bero på? I följande stycke 
kommer vi att redogöra för en möjlig förklaring till begreppens nutida popularitet.  
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Pedagogiska teorier 
 
Enligt skolverket är det framförallt de sociokulturella och kognitiva teorierna som har 
influerat de nuvarande läroplanerna och begreppen som där förekommer. Båda teorierna 
bygger nämligen på att det är barnet som är i centrum i sina lärandesituationer. Teorierna 
betonar även lekens betydelse för barns utveckling och lärande (Statens skolverk, 2003).  
Dessa teorier om lärande tolkar vi därför som en bidragande orsak till våra centrala begrepps 
ökande användning. Nedan presenterar vi vad dessa teorier huvudsakligen innefattar. 
 
 
Sociokulturell teori 
 
Lev Vygotskij anses vara den forskare som ligger bakom den sociokulturella teorin. Denna 
pedagogiska teori präglas av det sociala samspelet barn sinsemellan samt mellan barn och 
vuxna, då de vuxna kan vägleda barnen för vidare utveckling (Sträng, 2003). Vygotskij lyfter 
fram dialogen och samspelet som de främsta fenomenen i sin teori, då han menar att dessa är 
avgörande för mänskligt lärande. Vidare talar han om att människans utveckling handlar om 
hur man socialiseras in i kulturella kontexter och hur man där förhåller sig (Mauritzson & 
Säljö, 2003). I det kulturella samspelet mellan människor tillgodogörs färdigheter, utvecklas 
förståelser och kunskap. Vygotskij menar att det inte handlar om det genetiska arvet som 
avgörande för individens utveckling och lärande, utan om samspelet som äger rum i de 
kulturella kontexterna (Sträng, 2003).  
 
Vygotskij talar även om den närmaste utvecklingszonen och två olika utvecklingsnivåer; den 
existerande och den potentiella. Den existerande utvecklingsnivån innefattar de kunskaper 
barnet redan utvecklat. Den potentiella utvecklingsnivån består av kommande utveckling av 
kunskaper hos barnet. Den närmaste utvecklingszonen är alltså avståndet mellan de två 
utvecklingsnivåerna (Lillemyr, 2002).  Enligt vår tolkning betyder det att det barnet klarar av 
att göra med hjälp av någon annan idag, klarar han/hon på egen hand imorgon.  
 
Vygotskij menar att människan i grunden är kreativ och denna kreativa förmåga hos 
människan kallar han för fantasi. Fantasins roll i kunskapsprocessen är ytterligare en viktig 
komponent i den sociokulturella teorin. Även det lilla barnet är kreativt genom att återskapa 
och göra sin egen tolkning av verkligheten. Detta är en nödvändighet för barnet då det kan 
komma vidare i sin kunskapsprocess, och det är den yttre omgivningen som ger näring åt den 
kreativa processen. Vygotskij anser att fantasin hör ihop med verkligheten och ju mer 
erfarenhet en människa har, desto större möjligheter till fantasi och kreativitet (Lindqvist, 
2002).  
 
Enligt den sociokulturella teorin sker lärande och utveckling genom deltagande i sociala 
praktiker. Till följd av det kan även leken ses som en social praktik med särskilda regler och 
normer. Vygotskij menar att de normer, känslor och värderingar som barnen omedvetet tagit 
till sig blir genom barnens beteenderegler mer synliga i och genom leken (Sträng, 2003). 
 
 
Kognitiv teori 
 
Den forskare som i första hand förknippas med den kognitiva teorin är Jean Piaget. Länge 
betraktades Piagets teori uteslutande som en utvecklingsteori beroende på hans tankar om 
kognitiv utveckling. Denna utvecklingsteori betraktas emellertid idag även som en 
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inlärningsteori, eftersom barns utveckling av kunskap och erfarenheter också kan ses som 
lärande (Lillemyr, 2003). Inom den kognitiva teorin lär sig barn först genom att göra, sedan 
veta och till sist genom att förstå vad och hur de har lärt (Statens skolverk, 2003). Enligt 
Piaget är lärande ett resultat av en interaktion mellan det utvecklingsstadium som barnet 
befinner sig i och dess omgivning. Påpekas bör att Piaget i sin teori menar att den individuella 
utvecklingen är mer central än den sociala interaktionen (Sträng, 2003).  
 
Piaget hävdar att språk och tänkande kommer inifrån barnet och att barnets språk utvecklas 
från barnets mentala värld. Han menar vidare att barns tal under lek inte är avsett att bidra till 
en dialog med andra, utan det riktas snarare primärt mot barnets inre mentala värld 
(Mauritzson & Säljö, 2003). Piaget framhåller även lekens betydelse för barns utveckling och 
lärande. I leken utvecklar barn sin förmåga att lösa olika problem, vilket betraktas som det 
mest väsentliga särdraget inom denna teori (Lillemyr, 2002). 
 
Några viktiga och ofta återkommande begrepp i Piagets kognitiva teori är assimilation och 
ackommodation. Vad står dessa begrepp för? Assimilation är när barnet tolkar en situation 
med hänsyn till sina egna, tidigare erfarenheter och kunskaper. Det handlar i detta 
sammanhang inte om något nytt kunnande, utan barnet förstärker och bekräftar sin redan 
tillägnade kunskap. Ackommodation däremot är när barnet tar till sig nya erfarenheter och 
kunskaper vid tolkning av en situation. De nya erfarenheterna måste samordnas med tidigare 
erfarenheter och på så vis skapas ny kunskap (Lillemyr, 2002). 
 
 
 
Teoretisk utgångspunkt 
 
 
Michel Foucault 
 
Michel Foucault föddes 1926 i Frankrike och verkade som professor vid bland annat Collège 
de France till sin död 1984. Han tog examen i filosofi och psykologi samt blev professor 
1970. Foucault har skrivit ett stort antal verk, och hans grundläggande teman är makt, vetande 
och subjektivitet (Hermann, 2004). 
 
 
Makt och styrning 
 
Foucault menar att teorin om makt främst handlar om hur den utövas i samhället. Makten är 
inte synlig och den makt Foucault talar om är inte den som utövas av myndigheter utan han 
anser att makten förekommer överallt. Makten finns i alla kontexter, till exempel i familjen, 
skolan och förskolan (Hermann, 2004). I alla relationer mellan människor utvecklas makt. 
Foucault påpekar att makten är positiv på grund av att den är produktiv, då den uppmuntrar 
populationen att sträva efter förbättringar i samhället (Tullgren, 2004). Makten kan dock få 
negativa konsekvenser för vissa människor om dessa inte följer den rådande normen 
(Bergström & Boréus 2005). Det skapas diskurser om vad som är rätt och vad som är bra för 
att bli en god samhällsmedborgare. Enligt Foucault hänger makt och kunskap samman, därför 
att kunskapen frambringar diskurser. I diskurserna finns därför makten (Tullgren, 2004). 
Genom ett accepterande av rådande diskurser görs det enligt Foucault vissa förgivettaganden. 
Dessa förgivettaganden ser Foucault som ett resultat av maktens sätt att fungera i ett samhälle 
(Lindgren, 2006). I vår studie anar vi maktens sätt att fungera i samhället, då vi tycker oss se 
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att begreppen lustfyllt lärande och lust att lära är två rådande diskurser som vi hittills tagit för 
givna i lärarprogrammets kurslitteratur.  
 
 
Subjektifikation 
 
Ett begrepp Foucault talar om är subjektifikation. Det handlar om att subjekt (människor) 
konstrueras i de rådande diskurserna och dess makt i samhället. De gällande diskurserna 
formar en särskild sorts individer, beroende på vilka diskurserna för tillfället är. Därigenom 
underkastas subjekten vissa givna maktordningar och strukturer i diskurserna. I de olika 
diskurserna bestäms hur mycket handlingsutrymme subjektet har att styra sig själv (Bergström 
& Boréus, 2005). Med hjälp av diskurserna förstår subjektet vem hon är eftersom hon 
identifierar sig med dem (Tullgren, 2004).  Ett exempel på subjektifikation kan enligt vår 
tolkning vara hur mycket blivande lärare möjligen påverkas av våra centrala begrepp under 
utbildningen. Om gamla diskurser, som till exempel traditionell undervisning, ligger djupt 
förankrade hos en lärarstudent, kanske hon inte blir lika påverkad av det som vi anar vara de 
rådande diskurserna. Dessa förmodade diskurser, lustfyllt lärande och lust att lära, påverkar 
eventuellt andra studenter mer då de i större utsträckning kan identifiera sig med dem.  
 
 
Governmentality 
 
Ett ord som förekommer i Foucaults maktteorier är governmentality. Foucault förklarar 
governmentality som de styrningsmetoder som används vid maktutövning. Dessa 
styrningsmetoder har som syfte att styra individers tankar, känslor och handlanden i bestämda 
riktningar. Den svenska översättningen av ordet governmentality är som regel rationalitet för 
styrning (Tullgren, 2004). I högsta grad handlar rationalitet för styrning om att förstå styrning, 
menar Lindgren (2006) i sin avhandling. Tullgrens (2004) definition och förklaring av 
rationalitet för styrning är att det handlar om en inställning till, en tanke om människosyn och 
hur människor ska styras. Ett exempel på detta kan i pedagogiska sammanhang röra sig om 
barnen i förskolan och skolan (Tullgren, 2004). Vår tolkning av Tullgrens exempel är att det 
kan handla om våra läroplaner, Lpfö 98 och Lpo 94. Innehållet i dessa läroplaner är idag de 
rådande, officiella diskurserna i förskolan och skolan, vilka påverkar pedagogerna att förhålla 
sig på ett visst sätt gentemot barnen. 
 
De tre olika rationaliteter för styrning, även kallade tekniker, som Foucault talar om är den 
disciplinära makten, den pastorala makten och självtekniken (Tullgren, 2004). Dessa tekniker 
kommer vi nedan att redogöra för. Vi kommer även att presentera exempel på våra tolkningar 
av teknikerna. 
 
 
Den disciplinära makten 
 
Inom den disciplinära makten framhäver Foucault olika tekniker, bland annat normalisering. 
Denna teknik står för att visa vad som är den rådande diskursen, vilket i sin tur leder till 
styrning genom disciplinering. Inom normaliseringen verkar växelvis kravet på homogenitet 
och viljan att individualisera för att kunna mäta vad som är avvikande från det normala. Detta 
görs med hjälp av ”redskapen” bestraffning och belöning för att forma resten av gruppen. 
Individerna lär sig därigenom hur man ska följa normen genom att bete sig på ett visst sätt 
(Tullgren, 2004). Vårt exempel på hur denna normalisering kan visa sig i skolan, kan vara vid 
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handuppräckning då läraren markerar för barnen att man måste räcka upp handen för att få 
ordet. Barnen lär sig på så vis den gällande normen i klassrummet.  
 
 
Den pastorala makten 
 
Den pastorala makten handlar om att besitta ett inbjudande förhållningssätt gentemot sina 
medmänniskor. Det är viktigt att lära känna varje enskild individ för att kunna främja dess 
utveckling. Genom att vara närvarande och hämta information om andra människor skapas 
underlag för att styra, vilket leder till mer makt (Tullgren, 2004). Vårt exempel på hur den 
pastorala makten kan visa sig i en pedagogisk miljö, är att man kan delta i barns lek, och 
därigenom få reda på hur barn tänker och vilka de egentligen är.  Detta skapar en grund för 
pedagogen att kunna styra barn mer effektivt. 
 
 
Självtekniken 
 
Självtekniken, som även kallas den självstyrande friheten, handlar om att varje människa har 
en frihet att styra sig själv. För att kunna göra det krävs självkännedom, förmåga att reflektera 
samt att kunna kommunicera med andra människor. Dessa förmågor har man enligt Foucault 
skaffat sig genom de disciplinerande och pastorala maktteknikerna. Den självstyrande friheten 
är det slutgiltiga målet med styrningen (Tullgren, 2004). Vårt exempel på detta kan vara att 
elever får träna på att sätta upp personliga mål i skolan.  Detta görs efter att pedagogen lärt 
känna eleven (den pastorala makten) och de samtalat om elevens utvecklingsmöjligheter. För 
att kunna utnyttja den självstyrande friheten krävs att eleven är normaliserad och följer 
skolans rådande diskurser. Om eleven inte är normaliserad fungerar troligen inte samspelet 
mellan henne och pedagogen, vilket leder till att hon inte kan uppnå den självstyrande friheten 
och inte heller bli det konstruerade subjektet som hon förväntas bli. 
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Metod 
 
När vi tittat närmare på olika analysinriktingar har vi funnit att det förekommer ett flertal sätt 
att analysera texter på (Säfström & Östman, 1999). För att uppnå syftet med vår studie har vi 
främst valt att använda oss av diskursanalys, vilken är en kvalitativ metod. Vi har även 
influerats av så kallad exponerande kritik. Denna analysinriktnig upplever vi ligga nära 
diskursanalys som metod. Säfström och Östman (1999) menar att syftet med den exponerande 
kritiken är att förgivettaganden skall lyftas och problematiseras för reflektion och diskussion. 
Detta kan leda till en ”omförståelse” och en eventuell ny och vidgad syn på vårt handlande. 
Ytterligare en analysinriktning vi tagit hjälp av är innehållsanalys, där syftet är att räkna 
förekomsten av olika begrepp i texter. Denna inriktning är av det kvantitativa slaget 
(Bergström & Boréus, 2005). Vår uppfattning är dock att studien i sin helhet har en kvalitativ 
inriktning. 
 
 
 
Diskursanalys 
 
Vad är då en diskursanalys? En diskursanalys är en granskning av samhällsfenomen där 
språket står i fokus. Med språk menar vi kommunikation i form av texter, samtal eller social 
interaktion. Det diskursiva synsättet väver även samman språk och handling. Dessutom är 
språket en ”maskin” som bygger den sociala världen (Bergström & Boréus, 2005). Kvale 
(1992) tänker på liknande sätt när han uttrycker följande: 
 
 

Jaget använder inte längre språket för att uttrycka sig självt; det är snarare språket som talar genom 
personen. Det enskilda jaget blir ett medium för kulturen och dess språk (Kvale 1992, i Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000). 

 
 
I en diskursanalys undersöker man det som faktiskt har sagts eller skrivits för att ta reda på 
vilka mönster som finns i yttrandena, och vilka sociala följder som olika diskursiva 
framställningar av verkligheten leder till (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Vi har valt att 
göra en diskursanalys med fokus på text. Olsson (1999) menar att denna typ av diskursanalys 
koncentrerar sig på textens framställning av ett visst fenomen. I vår studie rör det sig som 
bekant om begreppen lustfyllt lärande och lust att lära.  
 
Diskursanalysen är dessutom starkt förknippad med Foucault som vi använder oss av som 
teoretisk utgångspunkt i uppsatsen. Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att teori och 
metod är sammanlänkande i en diskursanalys. Därför måste man enligt författarna acceptera 
den valda teorins huvudsakliga filosofiska förutsättningar. 
 
Med inspiration av Foucaults tankar lyfter man i en diskursanalys fram textens 
disciplinerande samt normaliserande innebörd och makt (Olsson, 1999). Normalisering 
innebär att forma och styra individer att följa den rådande diskursen (Tullgren, 2004). Kan det 
vara så att lustfyllt lärande och lust att lära fungerar som normaliserande och disciplinerande 
diskurser i lärarprogrammets kurslitteratur? Foucault anser att diskurser är historiskt, 
kulturellt och socialt betingade. Varje samhälle har därför vid en särskild tidpunkt sina egna 
diskurser. En diskurs är föränderlig och under ständig konstruktion (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000). De uppkommer, är verksamma en tid och ersätts så småningom av andra 
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diskurser (Tullgren, 2004). Ett exempel hämtat ur Tullgrens (2004) avhandling handlar om att 
barnspsykologin tidigare haft stor påverkan på förskolan. Författaren hävdar att denna 
barnsyn numera har ersatts av en annan syn på barn, vilken grundar sig i sociala och kulturella 
teorier, och genomsyrar Lpfö 98. Det utgör inte något hinder för den gamla diskursen att 
lokalt leva vidare vid sidan av den nya diskursen, menar författaren vidare. 
 
 
 
Urval 
 
För att uppnå syftet med studien har vi noga granskat all den kurslitteratur som vi som 
studenter i Lp04 har läst under tiden på lärarprogrammet. Dessutom har vi valt att granska den 
litteratur de studenter som påbörjat utbildningen efter oss använder.  
 
 
 
Genomförande 
 
Vi startade med att titta på lärarprogrammets utbildningsplan för höstterminen 2004 för att se 
vilka kurser vi gått under tiden på lärarprogrammet. Därefter skrev vi ut litteraturlistorna som 
hörde till respektive kurs. Vi letade även fram litteraturlistor till de kurser som nyare studenter 
med liknande inriktningar läser nu.  När vi satt med alla böcker framför oss var det dags att 
samla in analysmaterial till vår studie. Vi startade med att leta efter begreppens förekomst i 
kurslitteraturen, och granskade varje bok sida upp och sida ner för att hitta begreppen. Vi 
gjorde markeringar där de fanns representerade. När all litteratur var färdiggranskad 
sammanställde vi citaten där lustfyllt lärande och lust att lära förekom i ett Word-dokument. 
Vi insåg snart att vi mer eller mindre ”badade” i olika citat där begreppen ingick. För att få 
struktur på empirin var vi tvungna att sortera citaten i olika ämnesområden, för att lättare 
kunna se i vilka sammanhang de förekom. Exempel på sådana ämnesområden kan vara lek, 
matematik, svenska, estetik och naturvetenskap. Orsaken till att vi valde dessa ämnesområden 
är att de är definierade ämnesområden i lärarutbildningens kurslitteratur och sedermera de 
ämnen vi kommer att undervisa barn i. Under insamlandet av empirin lade vi märke till att 
förekomsten av begreppen var väldigt varierande beroende på bokens innehåll, till exempel 
om den handlade om IKT eller svenska. Denna upptäckt gjorde oss nyfikna på att räkna hur 
ofta begreppen förekom inom de olika ämnesområdena. Vi ställer oss därför frågan varför 
lustfyllt lärande och lust att lära är mer representerade inom vissa ämnesområden än andra?  
 
Vi blev även nyfikna på att se i vilka diskursiva sammanhang våra begrepp förekommer, 
eftersom det inom den pedagogiska kontexten figurerar fler förgivet tagna begrepp än våra 
centrala begrepp. Därför granskade vi våra citat för att se vilka andra diskurser som kopplades 
samman med diskurserna lustfyllt lärande och lust att lära. I och med detta fann vi det 
naturligt att fortsätta med att undersöka hur författarna till lärarprogrammets kurslitteratur 
talar om begreppen. Vi gjorde därför egna tolkningar av vad vi uppfattade att författarna sade 
till oss i citaten när det gäller våra centrala begrepp. 
 
Under vår studietid på lärarprogrammet har vi upptäckt att vi blivit mer eller mindre färgade 
av innehållet i kurslitteraturen. Detta ledde till att vi i denna studie ville undersöka om 
begreppen har någon eventuell påverkan över blivande lärare och på sikt då även barnen som 
lärarna ska forma till goda samhällsmedborgare. Våra funderingar ledde till att vi började läsa 
om Foucaults teorier kring makt och styrning. Hans tankar ledde oss in på att problematisera 
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begreppen lustfyllt lärande och lust att lära i de av oss valda citaten ur kurslitteraturen. Med 
hjälp av Foucaults teorier var det möjligt för oss att granska begreppens eventuella påverkan.  
 
Under genomförandet av studien funderade vi ständigt på huruvida våra centrala begrepp har 
olika betydelser eller om de är synonyma. Vi sökte efter begreppens möjliga definition i vår 
kurslitteratur och fann att definition av begreppen i stort sett lyser med sin frånvaro, dock med 
ett par undantag. Detta gjorde att vi fick söka oss vidare mot avhandlingar och annan litteratur 
för att hitta fler försök till definitioner.  
 
 
Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 
Kvale (1997) menar att validitet inte handlar om en granskning i processens slutskede, utan 
om en kvalitetskontroll som sker regelbundet i de olika stadierna i studien. Det är något vi har 
tagit fasta på i vår studie. Vi har under hela vårt arbete med studien ställt oss frågorna: Vad är 
syftet med studien? Vilka frågeställningar har vi? Detta har vi gjort för att inte komma in på 
sidospår och eventuellt besvara frågor som inte har med studiens syfte att göra. Enligt 
Bergström och Boréus (2005) handlar validitet om huruvida en undersökning verkligen 
granskar det som skall granskas.  Eftersom vår studie är en diskursanalys med fokus på text, 
har vi upplevt att denna validitetskontroll är den enda möjliga för oss att göra. I studien har vi 
strävat efter att tydligt redogöra för vår egen förförståelse när det gäller de pedagogiska 
teorierna. Vi har även försökt vara noga med att presentera vårt tillvägagångssätt utförligt för 
att läsaren ska få en tydlig bild av hur vi gått till väga i vårt arbete. Vi anser vidare att vi gjort 
en rimlig tolkning av lärarprogrammets kurslitteratur från Högskolan Väst. Vårt syfte är inte 
att generalisera denna studie utan att problematisera de centrala begreppen lustfyllt lärande 
och lust att lära, för att eventuellt väcka nya tankar. 
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Resultat 
 
Vi kommer under denna rubrik att presentera vårt resultat av de textanalyser vi genomfört. 
Eftersom vårt empiriska stoff är omfattande kommer vi inte att redovisa allt material utan vi 
väljer att presentera valda delar av det. Vi kommer att knyta an till våra frågeställningar 
genom att använda dem som rubriker i vårt resultat. Detta gör vi för att visa att vi svarar på 
våra forskningsfrågor så att studiens syfte kan uppnås. Resultatet delar vi in i fem avsnitt, och 
i det första presenterar vi andras definitioner av lustfyllt lärande och lust att lära, men också 
våra egna. Dessutom visar vi hur lärarna i en tidigare studie talar om begreppens betydelser. I 
det andra avsnittet redogör vi för de olika ämnessammanhang och hur ofta våra centrala 
begrepp förekommer i lärarprogrammets kurslitteratur. I det tredje avsnittet redogör vi för i 
vilka andra diskursiva sammanhang begreppen förekommer. I den näst sista delen beskriver vi 
hur författarna till kurslitteraturen talar om begreppen. Det femte och sista avsnittet ägnar vi åt 
att visa den eventuella påverkan lustfyllt lärande och lust att lära kan ha över blivande lärare. 
Detta gör vi utifrån ett Foucaultdianskt diskursanalytiskt perspektiv.  
 
 
 
Har begreppen olika betydelser? – Definitioner av de centrala begreppen 
 
Hur är det då med betydelsen av våra centrala begrepp? Är de synonyma eller inte? För att vi 
ska kunna svara på denna fråga krävs definitioner av lustfyllt lärande och lust att lära. Det har 
varit svårt att finna definitioner och jämförelser av begreppen i lärarprogrammets 
kurslitteratur, men även i forskningslitteraturen. Vi ställer oss därför frågan vad detta kan bero 
på? Vi har en känsla av att begreppen lustfyllt lärande och lust att lära tas för givna som om 
alla vet vad de betyder, och att de därför endast definieras av ett fåtal författare i litteraturen.  
Vi har noterat att någon jämförelse mellan de två begreppen inte förekommer vare sig i kurs- 
eller i forskningslitteraturen. Författarna väljer att endast definiera ett av begreppen, och då 
huvudsakligen begreppet lust att lära. Den enda tydliga jämförelsen av begreppen, för att se 
om de är varandras synonymer, görs av Stomberg och Eliasson-Dimberg (2006) i deras studie 
av pedagogers syn på lustfyllt lärande. Trots stora svårigheter har vi dock funnit några 
definitioner av begreppen, vilka vi presenterar nedan.  
 
 
Kurs- och forskningslitteraturens definitioner av lustfyllt lärande och lust att lära 
 
Skolverket ger följande definition av begreppet lust att lära. 
 
 

Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och 
tillsammans med andra söka och forma ny kunskap (Statens skolverk, 2003, s.9).  

 
 
En annan definition av begreppet lust att lära ger Kullberg (2004).  

 
 
Innebörden i termen lust är inte synonym med innebörden i termerna lustigt och roligt. Att ha lust 
för lärande kan karaktäriseras av engagemang, av intresse för att lära och att undervisa, av glädje 
av att kunna något, av att veta hur energi kan styras till effektivt lärande och effektiv undervisning, 
av att få arbeta med vad man kan och utveckla detta och inte med vad man inte kan, av att bygga 
upp och hålla kvar ett självförtroende, av att söka möjligheterna och inte svårigheterna, av att 
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kunna sitt boendelands språk, av att ha en positiv syn på lärande och undervisning, av att vara stolt 
över att kunna lära sig så väl som att kunna undervisa, av att lärare lär sig om sina elevers 
förförståelser för att sedan i sin undervisning av dessa elever använda elevernas förförståelser, av 
att kunna känna att ”jag duger”, av att elever lär sig förstå att utbildning är för deras och för varje 
persons egen skull, av att elever, lärare, föräldrar och utbildningsansvariga förstår att i den 
kunskapens blombukett som mångfald och pluralism skapar, finns alla blommor representerade 
(Kullberg, 2004, s.10). 

 
 
När det gäller lustfyllt lärande har vi inte funnit någon tydlig definition i litteraturen. Däremot 
gör Johansson och Pramling Samuelsson (2003) ett försök. De menar att det handlar om att 
läraren fångar spontana tillfällen i den pedagogiska verksamheten. Tillfällen som bidrar till ett 
lekfullt och engagerat lärande. Författarna anser att i dessa stunder bidrar leken, spontaniteten, 
glädjen och det sociala samspelet till ett lustfyllt lärande.  
 
De intervjuade lärarna i Stomberg och Eliasson-Dimbergs (2006) studie poängterar dock 
skillnaden mellan begreppen. De menar att lustfyllt lärande är själva lärandesituationen och 
lust att lära kan vara före, innan man är i lärandesituationen. Några av lärarna i studien menar 
att man kan ha lust att lära utan att undervisningen är lustfylld. Lärarna använder uttryck som 
målmedvetenhet som drivkraft och på så sätt får barnen lust att lära även om undervisningen 
är, som de uttrycker det, trist och tråkig.  
 
 
Vår definition av lustfyllt lärande och lust att lära  
 
Vi ser nu en väsentlig skillnad mellan begreppen och dess betydelser. Lustfyllt lärande är 
enligt vår tolkning ett lärande som kännetecknas av meningsfullhet, variation, delaktighet och 
demokrati. Det lustfyllda lärandet ska, menar vi, även vara roligt och stimulerande. Lust att 
lära förknippar vi däremot med motivation, nyfikenhet, vilja och engagemang. Vår slutsats 
(efter viss fundering) är att ett lustfyllt lärande leder till lust att lära. Vi tror dock även, precis 
som lärarna i ovan nämnda studie, att man kan ha motivationen, alltså lusten att lära, utan att 
man i alla situationer upplever lärandet som lustfyllt. Ett pedagogiskt exempel som förtydligar 
vad vi menar kan vara ett barn som ännu inte lärt sig skriva. Lektionerna är för henne 
enformiga eftersom undervisningen enbart styrs av läroboken, där alla barn gör samma sak 
samtidigt. Barnet har ändå en drivkraft, en lust att lära eftersom hon ser nyttan med att kunna 
skriva.   
 
 
 
I vilka ämnessammanhang och hur ofta förekommer lustfyllt lärande och 
lust att lära i lärarprogrammets kurslitteratur? 
 
För att vi ska kunna se i vilka sammanhang våra centrala begrepp förekommer, delar vi in 
dem i olika ämnesområden. De ämnesområden vi använder är lek, estetisk verksamhet, 
svenska, matematik, naturvetenskap, idrott och IKT. Varför väljer vi då dessa ämnesområden? 
Jo, därför att de är redan definierade områden i lärarutbildningens kurslitteratur och längre 
fram även de ämnen vi kommer att undervisa i. Vi har emellertid uppmärksammat att inom 
alla ämnesområden återkommer författarna i kurslitteraturen ständigt till pedagogens 
förhållningssätt, alltså hur pedagogen bör förhålla sig till barnen. Därför väljer vi att lägga till 
ett område som vi kallar pedagogens förhållningssätt.  
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Av ca 60 granskade böcker fann vi att våra centrala begrepp förekommer i 29 av dem. I ett 
flertal av böckerna florerar begreppen vid upprepade tillfällen. En upptäckt vi gjort är att i 
litteratur som är skriven innan de nuvarande läroplanerna togs i anspråk, eller strax därefter, 
används begreppen mycket sparsamt. Vi kan i och med detta se att det är de rådande 
läroplanerna som styr den nu aktuella litteraturen inom den pedagogiska kontexten. Vi ser 
därför att författarna är mycket färgade av de diskursiva begreppen lustfyllt lärande och lust 
att lära.  
 
När det gäller de olika ämnesområdena är förekomsten av lustfyllt lärande och lust att lära 
dock mycket varierande beroende på vilket ämne det handlar om. Vi ser emellertid klart och 
tydligt att begreppen förekommer allra mest inom området som handlar om pedagogens 
förhållningssätt, hela 25 gånger i 20 böcker. Även i ämnena svenska och matematik är 
förekomsten av de centrala begreppen flitigt återkommande. De figurerar vid 15 tillfällen i 14 
böcker av kurslitteraturen inom svenska, och hela 13 gånger i 6 böcker när det gäller 
matematik. Den rikliga förekomsten av begreppen inom matematik är häpnadsväckande! Vi 
ställer oss därför frågan vad det kommer sig. Kan det vara så att det inom den pedagogiska 
verksamheten råder en förutfattad mening om att matematik är ett tråkigt ämne? Är det därför 
författarna till kurslitteraturen så ofta använder begreppen lustfyllt lärande och lust att lära 
inom matematiken, för att helt enkelt göra ämnet mer attraktivt?  Att förekomsten av 
begreppen är så stor inom både matematik och svenska, för oss även in på frågan om dessa 
ämnen anses vara de viktigaste i undervisningen? 
 
Vad gäller våra övriga ämnesområden lek, IKT, estetisk verksamhet, idrott och 
naturvetenskap är förekomsten av begreppen marginell. Där syns de endast vid ett par 
tillfällen eller inte alls inom respektive område. Det kan möjligtvis bero på att vi inte haft lika 
mycket litteratur inom dessa ämnesområden, förutom inom estetisk verksamhet där 6 böcker 
har förekommit. Det är lika många böcker som inom matematikämnet, men ändå var 
förekomsten av begreppen mycket liten, man använde begreppen endast vid 2 tillfällen. I 
ämnet idrott har vi uppmärksammat att lustfyllt lärande och lust att lära inte förekommer alls i 
de 3 böcker som vi kommit i kontakt med under utbildningen. Vad kan det då bero på att 
begreppen är så underrepresenterade eller inte finns över huvud taget inom dessa 
ämnesområden? Förutom att vi haft relativt lite litteratur inom dessa områden, kan en annan 
anledning vara att de mer praktiska ämnena, till exempel idrott och de estetiskt inriktade, 
redan tas för givna som lustfyllda.  Denna hypotes styrker vi med följande citat. 
 

 
Lärare rannsakar sig själva och undrar om de ställer för höga krav för tidigt och om 
undervisningen blir alltför teoretisk. De betonar de praktisk-estetiska ämnenas betydelse och är 
oroade över att ”halva människan” liksom lusten går förlorad när man minskar på slöjd, bild och 
idrott! (Statens skolverk – lusten att lära, 2003 s.17). 

 
 
Ytterligare en eventuell förklaring vi har till varför begreppen förekommer mycket sällan eller 
inte alls inom de praktiska ämnena, är att inom dessa områden i kurslitteraturen har vi i stor 
utsträckning mött rena metodböcker istället för didaktisk litteratur. Exempel på vad dessa 
metodböcker kan innehålla är bland annat sånger, rörelselekar, dramalekar och 
naturvetenskapliga experiment.   
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I vilka andra diskursiva sammanhang förekommer våra centrala begrepp? 
 
Inom hela den pedagogiska kontexten florerar en stor mängd diskursiva begrepp, inte enbart 
begreppen lustfyllt lärande och lust att lära, vilka vi nu uppfattar som rådande diskurser. De 
vanligaste diskurserna som kopplas samman med våra centrala begrepp i kurslitteraturen, är 
det som vi väljer att kalla det nya lärandet och det kompetenta barnet. Dessa två diskurser 
förutsätter varandra, då vi menar att det nya lärandet inte kan ske utan lärarens tro på det 
kompetenta barnet. Vi ser tydligt att de fyra diskursiva begreppen har med varandra att göra, 
de hänger ihop. Det nya lärandet handlar enligt vår tolkning bland annat om demokrati på så 
vis att barnen får inflytande över sin utbildning och att läraren i sin undervisning använder sig 
av många metoder för att tillmötesgå barnens alla sätt att lära sig på. Vår tolkning av det 
kompetenta barnet är att det bland annat handlar om att barnet sätts i centrum i sitt lärande och 
sin utveckling eftersom man utgår ifrån att barn kan, och att man som lärare har barnens 
intresse som utgångspunkt när det gäller undervisning. Nedan kommer vi att visa några citat 
från vår kurslitteratur där våra centrala begrepp kopplas till dessa andra rådande diskurser. 
Citaten efterföljs av våra egna tolkningar. 

 
 

I det sociala samspelet i klassrummet kan varierade arbetssätt och arbetsformer ge elever möjlighet 
att tillägna sig matematik på olika sätt och med olika metoder. Man kan möta elevers olika behov i 
ett klassrumsklimat där elevers tankar respekteras och tas på allvar. Aktiviteter väljs så att eleverna 
ser det lustfyllda och meningsfulla i olika situationer, engagerar sig, och får tilltro till sitt lärande 
och att de inser att matematik handlar om att lösa problem och att upptäcka mönster eller samband 
(Ahlström, 1996, s.16). 

 
 
Detta citat är ett lysande exempel på hur blivande lärare ska arbeta för att sträva efter det nya 
lärandet, vilket är motsatsen till den traditionella undervisningen. Författaren talar om det 
sociala samspelet, varierande arbetssätt, respekt för barnen och att barnen ska känna 
meningsfullhet med sin kunskap. Allt detta representerar det nya lärandet. Här ser vi att alla 
komponenter som författaren nämner angående det nya lärandet, leder till ett lustfyllt lärande. 
Den blivande läraren får här signaler om att diskursen lustfyllt lärande väger tungt. Om 
verksamheten inte är lustfylld, har läraren inte lyckats fånga det nya lärandet.  

 
 

Man behöver lära sig att istället för att ställa frågor där man har de rätta svaren, ställa öppna frågor 
som ger barnen möjlighet att tänka och där flera lösningar finns. Det är kanske en av 
grundförutsättningarna inför framtiden om vi vill se att barnen på sikt kan söka ny kunskap och 
lösningar på problem. Ser man detta sökande eller forskande också som en form av lek där fantasi 
också är en ingrediens har vi kanske ett recept på det lustfyllda lärandet som Lpfö 98 beskriver 
(Persson & Campner, 2000, s.157). 
 

 
Även här ser vi att författarna talar om det nya lärandet. De förespråkar öppna frågor där flera 
lösningar finns. Det handlar om att ge barnen en möjlighet att tänka, så att inte barnen ger upp 
på grund av att de inte ger läraren det svar som hon förväntar sig att få, vilket är 
kännetecknande för den traditionella undervisningen. Författarna trycker på att det nya 
lärandet dessutom förväntas innehålla lek och fantasi, då dessa ingredienser enligt författarna 
är mycket viktiga för att uppnå lustfyllt lärande. Vi ser dessutom att författarna är starkt 
präglade av Lpfö 98 när det gäller diskursen lustfyllt lärande.  
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Livslångt lärande bygger på lusten att lära, att man prövar nya saker och att man har för vana att 
reflektera över sina erfarenheter. Att lära kräver mod, och därför är självtilliten viktig. Om skolan 
bryter ner elevernas självtillit eller klipper av kontakten med deras erfarenhetsvärld, gör fina 
målformuleringar föga nytta i fortsättningen. Vi måste därför visa respekt för barns tankar och 
åsikter så att de vågar tänka och yttra sig. Det livslånga lärandet bygger på att de unga i skolan kan 
få syssla med meningsfyllda aktiviteter, inte sådana trivialiteter som att svara på enkla slutna 
frågor (Tiller, 1999, s.60). 

 
 
I detta citat menar författaren att lusten att lära är en grundläggande förutsättning för det nya 
lärandet, alltså det livslånga lärandet. Tiller (1999) sammanfattar här till viss del innehållet i 
de två föregående citaten, då han talar om att visa respekt för barns tankar, att läraren ställer 
frågor som ger barnen möjlighet att faktiskt tänka, och meningsfullhet. Dessa komponenter är 
nödvändiga för att åstadkomma lust att lära, som är ett villkor för det nya lärandet.  
 
 

I interaktionen vid sagoskrivandet i datorn visade det sig att det är mer lustfyllt att skapa en text 
tillsammans; att det finns många olika sätt att berätta en saga, att tänka högt ger fler idéer, att två 
personer kommer på mer än en, att man är bra på olika saker; att man lättare upptäcker stavfel när 
den andre skriver samt att man alltid kan lära av varandra (Lindö, 2002, s.230). 
 

 
Här ger författaren ett exempel på diskursen det kompetenta barnet. Vi kan se det på grund av 
att barnen tillåts skapa tillsammans, att tänka högt och lära av och hjälpa varandra. Detta hade 
inte tillåtits utan lärarens tro på det kompetenta barnet. Författaren uppmuntrar här blivande 
lärare att förstå vikten av barnens interaktion med varandra i lärandesituationer. Utan 
kompetenta barn som ges möjlighet att lära och utvecklas tillsammans blir lärandet inte 
lustfyllt.  

 
 
Det är speciellt viktigt att komma i kontakt med de erfarenheter eleverna redan har. Men man 
måste också skapa sådana inlärningstillfällen att de kan erhålla nödvändiga förutsättningar. Det är 
viktigt att sådana situationer görs spännande och intressanta, så att elevernas lust och nyfikenhet 
stimuleras. De måste öva upp sin förmåga att själva undersöka, upptäcka och uppleva (Malmer, 
1999, s.31).  
 

 
Författaren ger i detta citat tydliga direktiv för att barnet ska sättas i centrum i undervisningen. 
Malmer (1999) poängterar vikten av att utgå från barnens erfarenheter för att utveckla sina 
tidigare kunskaper. Hon menar att en förutsättning för barnens utveckling och lärande är att 
den blivande läraren gör lärandetillfällena stimulerande, annars kommer inte lusten att lära. 
Det finns uttalade krav i citatet. Författaren menar att det inte räcker med att läraren endast ser 
det kompetenta barnet, utan för ytterligare utveckling och lärande måste den blivande läraren 
skapa tillfällen som leder till barnens lust att lära. Först när lusten finns hos barnen, blir de 
mer självständiga i sitt lärande.  

 
 
Det viktigaste av allt är att all undervisning sker i skapande lek, att lärandet är lustfyllt och att 
barnen tillåts att vidga gränserna för sitt naturliga språkande (Lindö, 2002, s.165). 

 
 
Ovan menar Lindö (2000) att allt lärande i grund och botten ska ske genom lek. Har man inte 
tron om att barn lär genom lek, så har man inte heller tron på det kompetenta barnet. 
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Författaren likställer skapande lek med lustfyllt lärande, vilket är en nödvändighet för att 
barnen ska kunna utöka möjligheterna för utveckling och lärande. Lindö påpekar att den 
skapande leken och det lustfyllda lärandet till och med är viktigare än att barnen lär sig 
kommunicera. Vi ser att författaren är präglad av de båda diskurserna om lustfyllt lärande och 
det kompetenta barnet.   

 
 
 

Hur (på vilket sätt) talar författarna till kurslitteraturen om begreppen? 
 

I lärarprogrammets kurslitteratur kan vi tydligt se att författarna är mycket influerade av 
diskurserna lustfyllt lärande och lust att lära. De talar om begreppen på ett sätt som om 
lärande inte kan ske om inte undervisningen är lustfylld eller barnen har lust att lära. Vår 
uppfattning om författarna är att begreppen för dem är livsnödvändiga för lärande.  Därför 
drar vi slutsatsen att även hela den pedagogiska kontexten blir, och förmodligen redan är, 
genomsyrad av diskurserna lustfyllt lärande och lust att lära. Några exempel på detta fenomen 
visar vi i citaten nedan, samt våra tolkningar av dem. 

 
 
Traditionell undervisning vänder sig främst till hörselsinnet, vilket har sina nackdelar eftersom vi 
vet att ingen, vare sig barn eller vuxna, orkar lyssna mer än maximalt 20 minuter i sträck, utan att 
uppmärksamheten avtar. Det gäller således att nå eleven via så många sinnen som möjligt. Utan 
lust, inget lärande! (Maltén, 2003, s.135). 

 
 
Maltén (2003) förkastar här den traditionella undervisningen. Det är endast med hjälp av ett 
flertal undervisningsmetoder som den blivande läraren kan nå så många barn som möjligt. 
Detta leder till barnens lust att lära. Författaren signalerar att i den traditionella 
undervisningen kan lust att lära inte förekomma, och då blir det heller inget lärande.  
 

 
Om vi betonar barns olika erfarenheter blir vår skrivlärarstrategi att se till att skolan blir en så rik 
och lustfylld skriftspråksmiljö att den för alla barn blir ett ställe där man får leva i ett skriftspråk 
och använda det mycket och ofta för att förstå sig själv, andra och världen bättre (Bergöö, Jönsson 
& Nilsson 1997, s.24). 
 
 

Om alla barn får uppleva en lustfylld skriftspråksmiljö, väger det så tungt att de på så vis kan 
förstå hela världen bättre. En lustfylld miljö är enligt författarna helt avgörande för 
utvecklingen av barns skriftspråk. Den blivande läraren förväntas här att anamma författarens 
tankar om miljöns signifikanta betydelse för att skriftspråket ska utvecklas. 

 
 
Det är viktigt att använda uttrycksmedel man själv tycker om, annars förmedlar man olust. Det går 
inte att lura barn. Kanske tycker man om att baka, snickra, dansa, sjunga, gå i naturen, berätta. Då 
ska man göra det med barnen. Det viktiga är inte vad man gör utan hur man gör. Lust är en 
förutsättning för kreativitet (Skoglund, 1990, s.13). 
 
 

I detta citat talar författaren om lust som ett måste för att kunna vara kreativ. Blivande lärare 
ska enligt författaren endast ägna sig åt sina egna intressen i undervisningen för att den ska bli 
så bra som möjligt. Verksamheten blir annars inte lustfylld. Vi tycker att författaren 
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underkastar sig den makt som finns i diskursen lust att lära, och hon gör det med besked! Hur 
ska blivande lärare kunna bedriva en pedagogisk verksamhet genom att endast förmedla sina 
egna intressen till barnen? Hur gör ett arbetslag om ingen av lärarna är särskilt intresserad av 
bild och formskapande? Ska barnen då bli berövade möjligheten att utvecklas inom detta 
område?    
 
 
 
Vilken eventuell påverkan har begreppen över blivande lärare ur ett 
Foucaultdianskt diskursanalytiskt perspektiv?  
 
Under denna rubrik kommer vi att använda oss av Foucaults olika tankar om makt och 
styrning som hjälpmedel för att visa att våra begrepp har en viss påverkan över blivande 
lärare, och eventuellt även den pedagogiska kontexten i stort. Vi väljer att plocka fram ett 
flertal citat ur lärarprogrammets kurslitteratur för att visa den makt som där figurerar. 
Foucault talar i sina teorier om att makten finns i alla kontexter. Vi ser tydligt denna makt i 
våra utvalda citat genom att ta hjälp av de tre olika rationaliteterna för styrning, även kallade 
tekniker, som Foucault talar om. Dessa tekniker är den disciplinära makten, den pastorala 
makten och självtekniken. Foucault hävdar att makten är positiv eftersom den är produktiv då 
den uppmuntrar människorna i ett samhälle att sträva efter förbättringar (Tullgren, 2004). 
Nedan presenterar vi olika citat från kurslitteraturen, vilka vi grupperar in i de tre teknikerna. 
Detta gör vi för att visa att makt och styrning, enligt Foucault, kan utövas på olika sätt. I 
samband med citaten redogör vi även för våra tolkningar av dem. 

 
 
Styrning genom den disciplinära makten 
 
Inom denna styrningsrationalitet ligger fokus på normalisering som handlar om att forma 
människor att följa den rådande diskursen, vilket i sin tur leder till styrning genom 
disciplinering (Tullgren, 2004). Vi ser även här klart och tydligt att våra centrala begrepp är 
två rådande diskurser i lärarprogrammets kurslitteratur. Detta vill vi visa i följande citat. 

 
 
Lusten att lära borde dessutom ligga som ett raster genom hela lärarutbildningen oberoende av 
skolor och ämnesspecialiseringar. Genom att föra samtal med barn och elever och ta reda på hur 
verksamma lärare gör kan lärarstuderande och nya lärare, ja lärare överhuvudtaget, ”gå på jakt 
efter lusten” och fundera över hur man ska hålla elevernas motivation och lust att lära vid liv 
(Statens skolverk – lusten att lära, 2003 s.58). 

 
 
Här får blivande lärare verkligen reda på vilken tyngd diskursen lust att lära just nu har i hela 
den pedagogiska kontexten. Det räcker inte med att endast specialisera sig inom ett visst 
ämnesområde som lärare. Det uttrycks nämligen ett krav, ett förgivettagande om att blivande 
lärare ska följa diskursen och normaliseras för att bli den typ av lärare som samhället vill ha 
men även förväntar sig att få. I och med normaliseringen av blivande lärare, formas i längden 
även barnen att bli normaliserade till goda samhällsmedborgare, med andra ord självstyrande 
subjekt, utifrån de gällande diskurserna.  
 
Följande citat passar också in under den disciplinära makten, därför att författaren klargör för 
den blivande läraren hur betydelsefull diskursen lust att lära är. Återigen uttrycks kravet på 
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och förgivettagandet om att diskursen lust att lära är en nödvändighet för barnens lärande i 
normaliseringsprocessen. 

 
 
Genom att vara lyhörd kan vi ge barnen handledning att forska vidare och lära mer om det som 
intresserar dem. Barnen lär också då att själva ta ansvar för sitt lärande. Förskolans och skolans 
uppgift att behålla barnens lust att lära måste hela tiden vara den bärande tanken (Persson & 
Campner, 2000, s.190). 

 
 

Styrning genom den pastorala makten 
 
Inom den pastorala makten handlar det om att ha ett inbjudande förhållningssätt gentemot sina 
medmänniskor. I den pedagogiska kontexten rör det sig om hur läraren bemöter barnen. Det 
är därför viktigt att lära känna varje enskilt barn för att kunna främja dess utveckling och 
lärande. Detta leder även till att läraren får mer makt genom att känna varje barn och få 
information om det. På så vis får läraren underlag för att styra (Tullgren, 2004). Två exempel 
på hur den pastorala makten kan visa sig i kurslitteraturen, belyser vi nedan. 

 
 
Om pedagoger ser sig själva som medforskare av omvärlden, att man tillsammans med barnen hela 
tiden lär nytt, skapar man också en inställning på förskolan att lärande är lustfyllt (Persson & 
Campner, 2000, s.57). 
 
 
Barn är barn med alla rikedomar detta innebär. Hundra språk. Lust att låta sig utmanas och pröva 
på nytt och på nytt (Wallin, 2003, s.38). 

 
 
I det första citatet tar författarna upp vikten av att ha ett inbjudande förhållningssätt gentemot 
barnen. Eftersom författarna poängterar att man ska lära nytt tillsammans med barnen blir det 
lättare att lära känna dem och kunna styra dem, alltså att kunna uppnå den pastorala makten. 
Om blivande lärare tänker på det här sättet, att vara medforskare och låta barnen känna 
samhörighet i lärandet, så blir verksamheten lustfylld, vilket är det vi hela tiden ska sträva 
efter.  
 
Författaren till det andra citatet talar tydligt om att varje enskilt barn är unikt, och därför kan 
man som pedagog inte utgå ifrån att alla barn har förmåga att lära sig på ett och samma sätt. 
Om läraren inte lär känna varje enskilt barn, som hon måste för att uppnå den pastorala 
makten, kan hon heller inte veta vilket av de hundra språken barnet vill lära sig genom. 
Lusten att utmanas och pröva på nytt försvinner om läraren inte bejakar barnens många 
uttryckssätt utan bara håller sig till ett av dem. 

 
 

Styrning genom självtekniken 
 
Självtekniken handlar om att varje individ har en frihet att styra sig själv. För att kunna styra 
sig själv fordras självkännedom, förmåga att reflektera och att kunna kommunicera med andra 
människor. Foucault menar att genom de disciplinerande och pastorala maktteknikerna har 
människorna förvärvat dessa förmågor. Självtekniken är det slutgiltiga målet med styrningen 
(Tullgren, 2004). Vår tolkning är att det i pedagogiska sammanhang handlar om att barnen 
måste utvecklas till mer självständiga individer med ökat inflytande över sitt lärande. Om den 

 24



blivande läraren inte styr barnen enligt de disciplinerande och pastorala teknikerna uppnås 
inte heller självtekniken.  
 
Författaren till citatet som följer menar att blivande lärare måste följa med i utvecklingen när 
det gäller undervisning. Den blivande läraren har ett krav på sig att se till att barnen utvecklar 
lust att lära. För att locka fram lusten att lära är det nödvändigt att barn förstår nyttan med sin 
kunskap. Med kunskapen kommer säkerheten som behövs för att barnet ska kunna uppnå 
självtekniken. Malmer (1999) ger här exempel på att alla barn inte uppnår det slutgiltiga målet 
med styrningen, nämligen självtekniken. 
 

 
Barn skall ha kunskap, inte mesta möjliga utan bästa möjliga. Att ge barnet lust att lära är viktigare 
än lärdom, och lusten kommer bara med den djupa förståelsen. Det är beklagligt att förhållandevis 
få elever når fram till den säkerhet som har sin grund i att de litar på sitt eget tänkande, på sin egen 
förmåga och vågar pröva och testa nya idéer, vågar och tillåts vara kreativa (Malmer, 1999, s.42). 
 

 
En elevaktiverande undervisning måste knyta an till elevernas erfarenheter, tankar och livsvillkor, 
dvs. till de empiriska förutsättningarna. Traditionellt förmedlande undervisning löper risken att 
utgå från frågor som eleverna aldrig ställt. Det finns därför all anledning att ta tillvara elevernas 
idéer och frågeställningar, att utnyttja dessa som inspirations- och motivationskällor i den fortsatta 
lärandeprocessen. Elevaktiverande arbetssätt blir på så sätt motorn i det egna, lustfyllda lärandet 
och ger därmed eleven makt över den egna lärandeprocessen (Maltén, 2003, s.135). 
 

 
Här ser vi att författaren tydligt ger ett ”recept” på hur blivande lärare ska gå till väga för att 
barnen på sikt ska kunna uppnå självtekniken. Vi ser en koppling till den pastorala makten när 
han lyfter vikten av att knyta an till elevernas erfarenheter, tankar och livsvillkor. Detta kan 
inte läraren göra om hon först inte lärt känna varje barn. I citatets sista mening kan vi även se 
den disciplinära makten när författaren talar om hur den blivande läraren ska arbeta för att 
uppnå det lustfyllda lärandet, vilket i sin tur leder till att självtekniken uppnås.   
 
 
Det konstruerade subjektet 
 
När självtekniken, som enligt Foucault är målet med styrningsteknikerna, är uppnådd har 
individen även nått subjektifikationen, alltså konstruerats till ett subjekt genom diskurserna. 
Diskurserna hjälper subjektet att förstå vem hon är därför att hon identifierar sig med dem 
(Tullgren, 2004). Subjektet har ett visst handlingsutrymme att styra sig själv beroende på 
vilka diskurserna för tillfället är (Bergström & Boréus, 2005). Med hjälp av nedanstående 
citat från lärarprogrammets kurslitteratur, ger vi här två exempel på subjektifikation.   
 
 

Elever uttrycker, som nämnts, ofta i intervjuerna att matematik är roligt när de förstår, tråkigt blir 
det när man inte förstår. Att välja arbetsmetoder där läraren kan upptäcka elevers styrkor, 
svårigheter och svagheter i ett tidigt skede kan därför sägas vara en möjlig strategi för att undvika 
att lusten att lära matematik går förlorad. För många elever har mycket inom matematikämnet liten 
eller ingen relevans. När innehållet inte upplevs meningsfullt och eleverna inte förstår det de 
arbetar med är det svårt att upprätta intresse och motivation. Och omvänt, när motivationen är hög, 
är matematiken meningsfull och begriplig, vilket starkt främjar lusten att lära (Statens skolverk – 
lusten att lära, 2003 s.29). 

 
 

 25



När barnen upplever matematiken som meningsfull och begriplig höjs deras motivation, och 
deras handlingsutrymme att styra sig själva blir större. När förståelsen kommer, infinner sig 
nämligen viljan att lära sig mer matematik. Subjekten, alltså barnen, identifierar sig då med 
den aktuella diskursen lust att lära. Om motivationen och förståelsen inte finns får subjekten 
svårt att styra sig själva, deras handlingsutrymme blir begränsat eftersom barnen då troligen 
behöver mer hjälp av läraren för att matematiken ska bli begriplig. Detta leder till att barnen 
får svårt att identifiera sig med diskursen. 
 
 

Det handlar naturligtvis om att som lärare ha tillgång till en rik och nyansrik färgpalett av metoder 
som varieras i det oändliga. Det finns många vägar till målet, att ge eleverna lustfyllda upplevelser 
av litteratur som inspirerar dem till att skriva (Lindö, 2005, s.149). 

 
 
Nedan ser vi att författaren poängterar vikten av att den blivande läraren har kunskap om att 
variera sin undervisning med hjälp av ett flertal metoder. Detta för att barnen ska kunna 
identifiera sig med diskursen lustfyllt lärande. Det som upplevs som lustfyllt lärande för ett 
barn, behöver inte vara det för ett annat. 
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Diskussion 
 
 
Under denna rubrik kommer vi inledningsvis att kortfattat sammanfatta vårt resultat. Därefter 
följer en diskussion av resultatet och vi avslutar med en diskussion kring metoden. 
 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
Vad kom vi då fram till i resultatet? Angående vår frågeställning om begreppen har olika 
betydelser, har vi kommit fram till att det finns en tydlig skillnad, vilket även pedagogerna i 
Stomberg och Eliasson-Dimbergs (2006) studie ser. 
 
Vi kom också fram till att våra centrala begrepp används på ett mer allmänt och övergripande 
plan än vad vi först trodde. Dessutom upptäckte vi att förekomsten av begreppen skiljer sig 
markant beroende på ämnesområde. I den kurslitteratur som berör matematik och svenska 
används begreppen mycket mer än i de övriga ämnesområdena.  
 
Dessutom upptäckte vi att diskurserna lustfyllt lärande och lust att lära kopplas samman med 
andra aktuella diskurser inom den pedagogiska kontexten. Två diskurser som ofta kopplas 
ihop med våra centrala begrepp är det nya lärandet och det kompetenta barnet. Anledningen 
till att de kopplas samman är att de förutsätter varandra, då vi menar att det nya lärandet inte 
kan ske utan lärarens tro på det kompetenta barnet. 
 
Hur talar då författarna om begreppen? Här kom vi fram till att diskurserna lustfyllt lärande 
och lust att lära har en mycket stor påverkan på författarna. De identifierar sig med dem och 
för dem genom litteraturen vidare till hela den pedagogiska kontexten. Författarna tycks se 
begreppen som ”heliga”, och förmedlar känslan av att lärande inte kan ske utan att begreppen 
präglar hela undervisningen.  
 
Vi upptäckte även att med hjälp av de Foucaultdianska ”glasögonen” kan vi tydligt se den 
påverkan på blivande lärare som finns i kurslitteraturen, genom diskurserna lustfyllt lärande 
och lust att lära.  
 
 
 
Diskussion av resultatet 
 
När vi såg att förekomsten av våra centrala begrepp var så stor inom det område vi kallar 
pedagogens förhållningssätt, tyckte vi till en början att det var anmärkningsvärt. Efter 
ytterligare reflektioner kan vi nu ändå förstå varför förekomsten av begreppen inom detta 
ämnesområde är så omfattande. När vi tänker tillbaka på vad vi lärt oss under vår tid på 
lärarprogrammet, återkommer vi alltid till att den viktigaste kunskapen vi fått är hur man som 
pedagog bör förhålla sig till barnen, alltså pedagogens förhållningssätt. Detta upprepas 
ständigt i varje kurs under hela utbildningen. Även om vi då och då läser en mer 
ämnesrelaterad kurs, som till exempel matematik, trycker ändå kurslitteraturen i stor grad på 
vikten av just detta förhållningssätt. Här tar vi stöd av Malmer (1999) som menar att det är 
viktigare för ett barn att ha lust att lära än att besitta själva lärdomen. Malmers åsikt gör att vi 
tydligt ser den makt som diskursen bär med sig då lust att lära tillskrivs större vikt än 
kunskapen i sig.  
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Att förekomsten av begreppen är så varierande när det gäller ämnesområdena, är i vår studie 
slående. I den kurslitteratur som berör ämnena matematik och svenska finns som bekant 
begreppen representerade i mycket stor utsträckning, och vi tror att anledningen till detta är att 
dessa ämnen ses som mer teoretiska än andra. Vi uppfattar att många barn tycker att 
matematik är tråkigt därför att läroboken styr undervisningen. När läroboken styr 
undervisningen ser barnen eventuellt inte nyttan med matematiken och får då problem med att 
använda matematiken i sin vardag. Den blir helt enkelt inte begriplig. För att få dessa barn att 
förstå matematik och se nyttan med den, måste blivande lärare ge matematiken ett ”nytt 
ansikte”, göra den mer attraktiv. Det är just detta som författarna talar om för oss när 
diskurserna lustfyllt lärande och lust att lära genomsyrar lärarprogrammets kurslitteratur.  
 
I de övriga ämnesområdena, det vill säga lek, estetisk verksamhet, naturvetenskap och IKT är 
förekomsten av begreppen ringa. I ämnet idrott finns inte begreppen representerade över 
huvud taget. Denna ringa förekomst eller till och med frånvaro av begreppen beror på som vi 
tidigare nämnt att de redan ses som lustfyllda. Detta är ett resonemang som även Lindgren 
(2006) för i sin avhandling, då hon menar att lärarna i hennes undersökning ser den estetiska 
verksamheten som mer lustfylld än övriga ämnen.  
 
Vad kan då detta betyda för vår framtida yrkesgärning? Jo, att om en blivande lärare tar för 
givet att dessa ämnen är lustfyllda i sig, lägger hon kanske inte så stor möda på att variera 
innehållet i ämnena och att fortbilda sig för att utveckla dem. För att förtydliga vad vi menar 
ger vi här ett exempel. Om en lärare ska undervisa i musik kan hon inte bara ta för givet att 
det upplevs lustfyllt av alla barn att alltid sjunga. Om hon istället varierar sin undervisning 
med till exempel rytmik, ljud, dans och att låta barnen spela instrument, ökar hon chansen att 
fler barn upplever musiken som lustfylld.  
 
Vi ser tydligt att de rådande läroplanerna styr lärarprogrammets kurslitteratur när det gäller 
diskurserna lustfyllt lärande och lust att lära. Detta visar sig genom att i kurslitteratur som 
skrevs innan eller strax efter våra gällande läroplaner kom, är som vi tidigare nämnt 
begreppen inte lika flitigt representerade. De nuvarande läroplanerna, Lpo 94 och Lpfö 98, är 
enligt Statens skolverk (2003) i synnerhet påverkade av de sociokulturella och kognitiva 
teorierna. Dessa båda pedagogiska teorier betonar lekens betydelse för barns utveckling och 
lärande, men även det kompetenta barnet. Vi har som bekant tidigare gjort en koppling mellan 
våra centrala begrepp och diskurserna det kompetenta barnet och det nya lärandet (vilka bland 
annat lyfter fram lekens betydelse) och det står nu klart för oss att det är teorierna som ligger 
till grund för alla dessa diskurser.  
 
Vad leder det då till i min yrkesgärning som lärare, att jag är påverkad av diskurserna som 
fötts ur dessa pedagogiska teorier? Jo, att jag bland annat tänker på att vara lyhörd och lyssna 
in det barnen uttrycker. På så vis är det lättare att utgå från barnens intresse när det gäller 
undervisning, och ge dem inflytande så att demokrati uppstår. Det handlar naturligtvis även 
om att den blivande läraren har en stor variation i sin undervisning så att hon når fram till alla 
barn, och att lekens betydelse i undervisningen tillåts få utrymme.  
 
När vi tidigare i studien tittade närmare på de nuvarande läroplanerna, blev vi förvånade när 
vi insåg att begreppet lustfyllt lärande endast figurerar i Lpfö 98 och inte i Lpo 94. Trots detta 
kan vi ändå se att begreppet lustfyllt lärande flitigt används i kurslitteratur som riktar sig mot 
de tidiga skolåren. Vad kommer det sig? Detta menar vi kan bero på att i det nya lärandet, i 
motsats till den traditionella undervisningen, ska den blivande läraren bland annat lägga stor 
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vikt vid leken för att skapa lustfyllda lärandesituationer. Vi uppfattar att kurslitteraturens 
författare sätter ett likhetstecken mellan lek och lustfyllt lärande. Ett exempel på detta är när 
Lindö (2002) hävdar att det viktigaste i all undervisning är att den sker i skapande lek och att 
lärandet är lustfyllt. Även Statens skolverk (2003) påpekar att leken är av stor vikt för att 
stödja det lustfyllda lärandet i de tidiga skolåren.  
 
Vi kom som bekant i resultatet fram till att begreppen lustfyllt lärande och lust att lära utövar 
en viss påverkan över blivande lärare. Den makt som dessa diskurser bär med sig ser vi tydligt 
i citaten från lärarprogrammets kurslitteratur, med hjälp av Foucaults rationaliteter för 
styrning. Vi ser här även en intressant koppling till den sociokulturella teorin, av vilken vår 
lärarutbildning är starkt präglad. Inom den sociokulturella teorin betonas som tidigare nämnts 
det sociala samspelet mellan barn och vuxna men även barn sinsemellan (Sträng, 2003). Ett 
exempel på hur en styrningsrationalitet kan kopplas samman med den sociokulturella teorin är 
den disciplinära makten. I Foucaults tankar om den disciplinära makten ligger fokus på 
normalisering vilket handlar om att forma människor att följa den gällande diskursen 
(Tullgren, 2004). Vi menar att när man blir normaliserad, blir man formad till att bli som ”alla 
andra”. Om man är som ”alla andra”, fungerar också det sociala samspelet med andra 
människor. Vi inser att vi själva blivit normaliserade under utbildningstiden på 
lärarprogrammet för att bli den typ av lärare som samhället vill ha.  
 
Vad blir då konsekvenserna av att vi som blivande lärare till viss del är påverkade av våra 
centrala begrepp? Jo, när vi snart ska undervisa barn i förskola och skola kommer vi att sträva 
efter att leva upp till de krav som diskurserna lustfyllt lärande och lust att lära ställer på oss. 
Klarar vi inte det, kommer det troligen att kännas som ett misslyckande eftersom vi 
identifierat oss med dem. Detta för oss in på funderingar kring vilka pedagogiska diskurser 
våra framtida kollegor är färgade av. Tänk om de i huvudsak är präglade av traditionell 
undervisning med allt vad det innebär. Hur blir det då? Om inte det sociala samspelet fungerar 
beroende på att man är färgad av olika pedagogiska diskurser, fungerar förmodligen heller 
inte samspelet med barnen. Detta misstänker vi kan leda till att barnen i sin tur får problem 
med att konstrueras till subjekt, då de får otydliga signaler om vilken diskurs de ska 
identifiera sig med.  
 
Författarna till kurslitteraturen är ju oerhört präglade av lustfyllt lärande och lust att lära och 
talar om begreppen som att lärande över huvud taget inte kan ske utan dem, vilket Maltén 
(2003) tydligt påpekar när han hävdar att inget lärande kan ske utan lust! Även vi inser att 
lustfyllt lärande och lust att lära är betydelsefullt i den pedagogiska kontexten. Vi tycker dock 
att författarna överdriver användandet av begreppen i kurslitteraturen. Sker verkligen inget 
lärande utan lust? Det är vi skeptiska till då vi anser att vi faktiskt lärt oss mycket under 
lärarutbildningen, trots att vi ibland har tyckt att det varit tungt och tråkigt. Detta tror vi att 
alla människor känner emellanåt, naturligtvis även barnen i förskolan och skolan. Vi är rädda 
för att de ständiga påminnelserna om det lustfyllda lärandet och att skapa lust att lära kan leda 
till att man som blivande lärare känner sig otillräcklig, eftersom barnens lärande hela tiden 
måste var så lustfyllt. Risken finns då att det som från början var tänkt som något positivt, 
alltså att främja lustfyllt lärande och lust att lära, istället blir en belastning som känns negativ, 
då våra centrala begrepp enligt oss används på ett alltför överdimensionerat sätt av författarna.  
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Diskussion kring metoden 
 
Vi har i denna studie studerat begreppen lustfyllt lärande och lust att lära ur ett 
Foucaultdianskt diskursanalytiskt makt- och styrningsperspektiv. Därför anser vi att det har 
varit en självklarhet att använda diskursanalys med fokus på text som metod. Enligt Winter 
Jörgensen och Phillips (2000) kännetecknas en diskursanalys av att teori och metod är 
sammanlänkande. De menar vidare att man därför måste acceptera den valda teorins villkor 
för att en diskursanalys ska kunna genomföras. Till en början tyckte vi att Foucaults teorier 
var svåra att förstå, men med tiden blev det lättare att tolka dem. Dessa tunga och ibland 
svårbegripliga teorier har för oss alltså behövt mogna. Vi ser nu att styrkan i studien är just 
detta makt- och styrningsperspektiv, genom vilket vi lyfter våra centrala begrepp. Utan detta 
perspektiv hade det varit besvärligt för oss att se den påverkan som begreppen har på blivande 
lärare. 
 
En annan faktor som vi ser som en styrka i arbetet är att vi upplever vår studie som unik, då vi 
inte funnit någon liknande uppsats där man precis som vi har granskat sin egen kurslitteratur 
på ett problematiserande och diskursanalytiskt sätt. Samtidigt är det just detta som har varit 
problematiskt för oss under arbetets gång, eftersom vi inte har kunnat hämta inspiration från 
några tidigare studier. Inte heller hade vi med oss någon kunskap om diskursanalys med fokus 
på text inför uppstarten av studien.  
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
I diskussionen för vi ett resonemang om att man som lärare kan ha identifierat sig med olika 
diskurser när man gick sin lärarutbildning. Ett förslag till vidare forskning är därför att 
undersöka vad som händer i mötet mellan pedagogerna i ett arbetslag om de är färgade av 
olika diskurser. Stomberg och Eliasson-Dimberg (2006) kommer i sin studie fram till att de 
mer erfarna lärarna inte lägger lika stor vikt vid att göra lärandet lustfyllt som de nya lärarna. 
Vårt förslag till vidare forskning är därför att man kan gå ett steg längre och genom till 
exempel intervjuer försöka ta reda på vad konsekvenserna blir av de olika pedagogiska 
uppfattningarna i ett och samma arbetslag. 
 
Vår studie har fått oss att i hög grad ”öppna ögonen” mer än tidigare när det gäller våra 
centrala begrepp utifrån våra frågeställningar. Vi tycker att det har varit oerhört intressant och 
lärorikt att genomföra denna studie. Vi uppmuntrar av den orsaken andra studenter att 
utforska området ytterligare genom att studera andra diskursiva begrepp inom den 
pedagogiska kontexten. Ett intressant begrepp som vi uppfattar är en aktuell diskurs i 
pedagogiska sammanhang är kvalitet. Vi skulle därför tycka det vara spännande om någon 
eller några studenter skulle vilja ta sig an att undersöka hur begreppet kvalitet eventuellt styr 
blivande lärare, och hur det framställs i lärarprogrammets kurslitteratur.  
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