
Mötet mellan elev och under-

visningsinnehåll 

Vad lär elever i olika undervisningsmetoder? 

 

The meeting between a student and 

the contents of teaching 

What do students learn in different teaching-methods? 

 

Malin Buskas, Stina Nilsson 

 

 

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap 

 

Examensarbete 15 hp  

Examensarbete inom AUO3 

Vårterminen 2008 

Examinator: Agneta Bronäs 

 



 2

Mötet mellan elev och under-

visningsinnehåll 

Vad lär elever i olika undervisningsmodeller? 

Sammanfattning 

Detta arbete behandlar olika undervisningsmodeller inom samhällsorienterande ämnen. Syftet med 

en sådan undersökning har varit att se vad som skiljer olika undervisningspraktiker från varandra 

och vad elever lär i respektive praktik. Undervisningen benämns som antingen fri eller traditionell. 

Studien tillämpas utifrån ett fenomenografiskt perspektiv och sker i form av observationer och 

intervjuer av lärare och elever. I och med att undersökningen fokuserar på olika sätt att undervisa, 

har undersökningen även inspirerats av metoden learning study. Texten väver på ett framträdande 

sätt samman teoretiskt och praktiskt perspektiv. 

 

Den slutsats vi kan dra av undersökningen är att elever oavsett undervisningsmetod kan utveckla 

samma begåvningar. Det som däremot är avgörande för vad eleven lär, är beroende av hur under-

visningsinnehållet presenteras. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Fri/traditionell undervisning, undervisningsmodell/praktik, variation, lärande, förståelse 
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1 Inledning 

Vi har under vår utbildning stött på olika undervisningssätt; dels genom seminarier och föreläs-

ningar, dels genom verksamhetsförlagd utbildning. Med tanke på vår inriktning har vi intresserat 

oss särskilt för undervisningsmetoder som gynnar elevens tankeutveckling inom samhällsämnen. 

 

Enligt vår uppfattning ger en varierad undervisning större möjligheter att nå fler elever. Detta har 

varit av avgörande betydelse för vårt ämnesval. Vår upplevelse och egna erfarenhet från vår skoltid 

är att variation varit framträdande hos de lärare som vi uppskattat mest. Genom att undersöka lära-

res undervisningsvariation vill vi pröva vår ståndpunkt. Eftersom vi själva upplevt varierad under-

visning som en möjlighet att vidga vår kunskap, ser vi en sådan undersökning som relevant. 

 

Efter att ha läst en kurs i bedömning har vi kommit i kontakt med boken Varierande undervisnings-

praktiker i timplanelösa skolor – likvärdiga förutsättningar för elevers lärande? (Eriksson, Orlan-

der, Jedemark, 2008). Denna bok gav oss idén att se på olika undervisningssätt. Boken tar upp sex 

olika modeller som författarna kategoriserar i traditionella respektive alternativa undervisnings-

praktiker. Vi har valt att benämna de olika modellerna som fria och traditionella, i och med att vi 

inte vill låsa oss vid författarnas begrepp och slutsatser. Därmed har vi också möjlighet att se hur 

annan forskning förhåller sig till dessa termer. Boken är för övrigt exempel på tidigare forskning av 

undervisningsmodeller och, enligt vår vetskap, den litteratur som är mest aktuell för vårt ämne. Det 

är delvis ur detta forskningsperspektiv vi har utgått. 

 

Vi har i vårt arbete delvis tagit fasta på många av de resonemang som learning study metoden foku-

serar. Även om vi inte till fullo använt metoden med dess syfte – att utveckla goda undervisnings-

strategier – präglas vår text mycket av de idéer som metoden står för. 

 

Vi vill tacka våra handledare som varit ett stort stöd för oss. Möjligheten att få tankar från två håll 

har verkligen uppskattats. Vi vill också rikta ett varmt tack till de elever och de lärare som ställt upp 

i vår undersökning. Utan Er hjälp hade vårt arbete varit förgäves! 

 

Förhoppningen är att vår undersökning ska kunna vara till glädje för blivande och även praktise-

rande lärare. 
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2 Bakgrund 

2.1 Olika undervisningsformer 

Vi har valt att använda begrepp som ”fri” respektive ”traditionell” undervisning. Anledningen är, 

som tidigare nämnts, att kunna använda litteratur som speglar olika definitioner. När vi skriver fri 

undervisning menar vi i huvudsak undervisning som sker i form av eget arbete eller egen planering. 

Den traditionella undervisningen får karaktärisera den katederundervisning som länge dominerat i 

skolan, idag ser vi den kanske främst i föreläsningsform. Eget arbete och egen planering kan före-

komma i olika form, så även föreläsande undervisning. Den markanta skillnaden består dock i vil-

ken roll läraren intar; i det ena fallet en vägledande roll, i det andra en styrande. 

 

Det finns mycket litteratur som behandlar lärande och inlärningssätt. Vad vi däremot saknar är litte-

ratur som redogör för olika former av undervisning. Det förekommer – dock inte i samma utsträck-

ning. För att avgränsa vårt syfte har vi valt att fokusera på vad eleverna lär sig i de olika undervis-

ningsmodellerna. Det är lätt att glida in på hur man lär då man talar generellt om lärande, men vår 

avsikt är att försöka avgränsa till just vad de lär; vilka förmågor, vilka kvaliteter, utvecklar eleverna 

genom ett visst undervisningssätt? 

 

Vi har i vårt arbete försökt koppla våra undersökningar till learning study metoden. Vår uppgift blir 

att se på undervisningssituationer ur en forskares perspektiv, genom att observera lärares olika 

undervisningssätt. Learning study fungerar som inspirationskälla, vilket framträder genom de 

iakttagelser vi gjort. En av förgrundsfigurerna till metoden är Ference Marton. 

2.2 Kort om metoden Learning Study 

Learning study är en metod för forskning som syftar till att fortbilda lärare inom sin profession, 

samt att se vad elever lär i klassrummet. Tanken är att medvetandegöra just vad eleverna ska lära. 

Lärarens handlande blir avgörande för vad eleverna lär sig. Elevens förförståelse kartläggs före 

arbetet och jämförs sedan med uppvisat resultat. Genom att presentera undervisningsstoff i varierad 

form ges större möjlighet till olika erfarenheter. ”Lärande innebär, utifrån vårt sätt att se det, att 

erfara omvärlden på ett nytt sätt” (Holmqvist, 2006, s.15). Ett öppet förhållningssätt skapar förut-

sättningar till att se världen ur ett nytt perspektiv. Istället för att ge eleverna svaret tvingas de själva 

fundera med hjälp av lärarens frågor. Läraren får en vägledande roll. ”Skillnaden mellan att förstå 

något på ett visst sätt och att förstå samma sak på ett annat sätt är därför betydelsefullt” (Runesson, 



 7

2006, s.67). Runesson poängterar vikten av att samma undervisningsinnehåll kan betonas på olika 

sätt. 

 

Det som är specifikt för learning study är kopplingen mellan teoretisk grund och praktisk verksam-

het. Undervisningen ska ha en vetenskaplig teori som utgångspunkt. Lektionerna utformas som 

experiment och utvärderas under pågående arbete. Ference Marton (2008-04-10) beskriver metoden 

learning study som ständig utveckling av undervisning. Vad är det som gör undervisningen bra eller 

dålig? Vad är det som gör att lärare lyckas mer eller mindre bra i klassrummet? Hur tar vi reda på 

det? Tanken är att jämföra hur olika lärare behandlar samma undervisningsinnehåll. Kollegor plane-

rar undervisningen gemensamt i grupp och utvärderar sedan tillsammans. Eftersom gruppen till-

sammans åstadkommer planeringen, blir ingen enskild lärare utsatt; meningen är att alla ska ta lär-

dom av varandra. Efter utvärdering genomförs undervisningen på nytt – allt för att fånga upp så 

många elever som möjligt. 

 

Lärares olika sätt att undervisa är betydelsefulla för vad eleven har möjlighet att ta till sig och vad 

den faktiskt kommer att lära sig. Om läraren är medveten om vad han/hon vill att eleven ska ut-

veckla för kunskap, är det också lättare att under processen bedöma vad ens egen undervisning 

syftar till och vad eleven lärt sig av den. Runesson (2006) menar att den fråga lärare bör ställa i 

förhållande till elevens lärande är VAD eleven lärt och utvecklat. Har eleven förstått det den lärt? 

2.3 Rapportens disposition 

Vi har valt att lägga litteraturdelen tillsammans med de undersökningar vi genomfört. Anledningen 

till detta är att vi vill få en så naturlig övergång som möjligt mellan den teoretiska och den praktiska 

delen. Den närhet som finns mellan litteratur och resultat är enligt vår mening påtaglig. Resultat-

delen kommer därmed att innefatta först ett teoretiskt perspektiv, därefter en praktisk tillämpning. I 

kapitel ett och två fokuseras tidigare forskning gällande fri och traditionell undervisning. Vi har här 

tagit intryck av flertalet forskare som berör arbetsområdet. Kapitel tre representerar en 

sammanfattning av de undersökningar vi genomfört. Det består dels av de observationer och 

intervjuer vi genomfört och dels av en intervju med en elev som har erfarenhet av båda de arbetssätt 

vi berör. Sist i rapportdelen, kapitel fyra, sammanställs undersökningarna med de tidigare teoretiska 

perspektiv som nämnts. 
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3 Syfte 

Vi är intresserade av att undersöka vilket lärande olika undervisningspraktiker kan utveckla. Vi ser 

en sådan undersökning som angelägen för att vi som lärare ska kunna ge eleverna bästa möjliga 

förutsättningar till att lärandet upplevs så meningsfullt som möjligt. Vi har under vår utbildning 

kommit i kontakt med olika former av undervisning, både genom praktik och genom teori. Att göra 

en fördjupning i ämnet känns därför naturligt 

. 

 

Vi har inspirerats av författare som Eriksson, Orlander och Jedemark, Marton, Österlind, Arevik 

och Hartzell, Madsén m.fl. Det är litteraturen och vår undersökning som ligger till grund för vår 

text. Undersökningen sker i form av observationer och intervjuer. Ovanstående resonemang mynnar 

ut i följande syfte. 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur elevers lärande kan påverkas utifrån några lärares under-

visningssätt inom SO-ämnen. 

• Vad skiljer fri och traditionell undervisning från varandra? 

• Vad lär sig eleverna? 

4 Metod/Genomförande 

4.1 Val av metod 

Undersökningen kommer att göras ur ett fenomenografiskt perspektiv. Anledningen till detta val är 

att detta synsätt passar vår undersöknings syfte. Fenomenografin handlar nämligen om att försöka 

sätta sig in andra människors tankegångar; deras sätt att se och uppfatta sin omvärld. Det bästa sät-

tet att komma åt människors uppfattningar blir självfallet genom att observera och intervjua de be-

rörda. Fenomenografin består av att ordna och kategorisera de likheter och skillnader som männi-

skors tankar ger upphov till, att förstå mänskliga aspekter och företeelser av verkligheten. Marton 

och Booth (2000) beskriver fenomenografins grundidé som ett sätt att förstå hur och varför männi-
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skor t.ex. hanterar olika situationer i sin omvärld på det sätt de gör. ”Man kan bara agera i relation 

till världen såsom man erfar den” (s.146). 

 

Under Ference Martons föreläsning (2008-04-10) nämns Jan Smedlund, en av Skandinaviens mest 

kända psykologer under 1960- och 70-talen. Han publicerade bland annat sex artiklar där han gav 

uttryck för Piagets tankar. Han ger här exempel på hur barn kan se på en lerklump som plattas ut. 

Den vuxne frågar barnet om det blir mer eller mindre lera. Barnet svarar att det blir mer. Hur kan vi 

förstå hur barnet tänker? Det gäller för den vuxne att försöka hitta barnets tankegång. Detta är 

fenomenografins grundidé. Vi utgår från att människor är logiska, men saker och ting kan erfaras 

olika och därav måste vi försöka förstå hur andra tänker. De förmågor som finns i världen, är ett 

resultat av hur människor förmår att se på världen. Marton ser förmågor som ett resultat av lärande. 

Han ger fler exempel i sin föreläsning. Vad innebär det att se att något är grönt? Vad behövs för att 

förnimma det? Marton hävdar att vi måste se grönt i förhållande till andra färger. Allt ingår i ett 

större sammanhang. 

 

Eftersom vi utgår från en fenomenografisk synvinkel har vi i vår metod valt att fokusera särskilt på 

observationer och intervjuer. När vi dessutom inspirerats av learning study faller det sig än mer 

naturligt att välja dessa metoder. Learning study har delvis påverkat vårt val av perspektiv, eftersom 

människors uppfattningar fokuseras även här, om än utifrån ett annat syfte. Det handlar om att stän-

digt förbättra lektionerna för att få en så ultimat undervisning som möjligt, där så många elever som 

möjligt utvecklar sitt lärande. För att möjliggöra detta krävs en variation av undervisningsinne-

hållet, därav den variationsteori som förespråkas inom learning study. 

 

Variationsteorin ser på skillnader och likheter för att framställa det man vill åt. Det avgörande är 

konstellationer av olika instanser. Hur förhåller sig dessa till varandra? Variationsteorin handlar om 

vårt erfarande, vårt sätt att förstå vår omvärld. Hur kan förståelsen utvecklas? Hur lär vi oss be-

grepp? Genom att vi konfronteras med ett antal instanser lär vi oss vad saker är. Vi kan aldrig nå 

begreppsförståelse om vi bara ser på likheter eller gemensamma drag, snarare på det som skiljer 

dem åt. Marton (2008-04-10) understryker att barns sätt att handla uttrycker deras sätt att förstå. 

4.2 Undersökningsgrupp 

4.2.1 Lärare 

Eftersom vi har en samhällsorienterande inriktning (SO) och arbetet fokuserar på SO-under-

visningen, var det en självklarhet för oss att se på hur olika SO-lärare arbetar. Skolan vi undersökt 
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ligger i utkanten av Stockholmsområdet och är en F-9 skola. Den är belägen i ett typiskt villaom-

råde med låg invandrartäthet. Skolan har som ambition att göra undervisningen modern och ny-

tänkande. Ett exempel är att datorn används flitigt inom undervisningen. 

 

Vi valde att dela upp observationen så att vi kunde se på undervisningen ur såväl lärarperspektiv 

som elevperspektiv. Vi var intresserade av att ta reda på lärarens syfte och mål med lektionen, att 

se, det Marton (2008-04-10) kallar, lektionens lärandeobjekt. Vad är viktigt att tänka på i under-

visningen av detta ämne? Vilka svårigheter kan eleverna ha med att lära sig vissa begrepp? Hur 

hjälps eleverna förbi sådana svårigheter? Framförallt: Vilka förmågor/kvaliteter/kunskaper utveck-

las i undervisningen? Det var några av de frågor vi ställde oss. 

4.2.2 Elever 

Rent generellt var de klasser vi undersökte mycket homogent sammansatta, så även skolan i övrigt. 

Klasserna var relativt små, cirka 20 elever i varje klass, med jämn fördelning mellan könen. Vi har 

valt att benämna lektionerna 1 och 2, trots att de befinner sig i olika årskurser. 

 

Elevernas intervjusvar i kombination med observationer och litteratur skulle ge svar på vad ele-

verna lärt sig. Att endast utgå från observationer kändes en aning inskränkt för att få svar på våra 

frågeställningar. Vi såg det därför som en nödvändighet att få med elevernas egna åsikter. 

 

Utöver dessa elevgrupper intervjuade vi även en flicka bosatt i södra Sverige. Denna flicka går i 

årskurs 9 och har erfarenhet av ett flertal olika undervisningspraktiker. Anledningen var att hon som 

äldre elev har möjlighet att se tillbaka på sin tidigare skolgång på ett mer distanserat sätt än elever 

som enbart upplevt en undervisningsmodell. 

4.3 Val av ämnesområde 

Vårt ämnesområde är SO-undervisning. Här kommer eget tänkande till uttryck, här finns inte rätt 

eller fel i samma utsträckning som i naturvetenskapliga sammanhang. Det är därför intressant att se 

vilka undervisningssätt som specifikt skulle gynna SO-ämnen. Kan vi säga att ett visst under-

visningssätt lämpar sig bättre här? Självklart kan det diskuteras och vår slutsats kommer antagligen 

inte begränsa sig enbart till en modell. Genom att se vilka förmågor och kvaliteter som kan 

utvecklas inom en viss undervisningsmetod, kan vi kanske dra slutsatsen att det finns vissa sätt som 

öppnar upp SO-undervisningen för ett större tänkande; eller det som Smith (2000), Newton (2003), 

Madsén (2002) m.fl. benämner ytinriktat respektive djupinriktat lärande. 
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4.4 Förberedelse inför undersökning 

4.4.1 Observationer 

Vi har i våra observationer utgått från och inspirerats av bland annat en sammanställning av arran-

gemanget learning study (Marton, 2005) men också av häftet Didaktiska studier 47, Vilket tänkande 

kräver SO-undervisningen? (Arevik, Hartzell, 1994). Följande huvudfrågor, som fått bli utgångs-

punkt i observation och intervju, har vi funnit i boken Varierande undervisningspraktiker i tim-

planelösa skolor, skriven av Eriksson, Arvola Orlander och Jedemark (2008, s.17). 

 

• Hur är undervisningen organiserad (med beaktande av bland annat tid, uppgifter och red-

skap)? 

• Hur genomförs undervisningen (vem gör vad, på vilka sätt och med vilka redskap)? 

• Vilka förmågor kan eleverna utveckla (vad kan den som behärskar praktiken)? 

 

Vår förhoppning var att kunna se skillnader mellan två olika undervisningssätt. Vi ville framförallt 

se på vad de respektive praktikerna möjliggör. Det är svårt att förstå exakt vad eleverna lärt, vad vi 

däremot kan se är vilka förmågor och kvaliteter eleverna kan utveckla. Utifrån Areviks och Hart-

zells (1994) tankekvaliteter formulerade vi ett observationsschema (se bilaga 1). Genom observa-

tioner och intervjuer kunde vi ”översätta” elevernas eget lärande till dessa förmågor och kvaliteter. 

4.4.2 Intervjuer 

Efter att vi formulerat syftet framstod det tydligt vilka frågor vi var intresserade av. Som tidigare 

nämnts ville vi fokusera på vad eleverna lärt, att även gå in på hur de lärt skulle bli alltför omfat-

tande med tanke på tid och uppgift. 

 

Vi ville få både pojkars och flickors tankar om lärande, gärna elever som befann sig på olika nivå, 

med tanke på kunskap och intresse för ämnet. Vi beslöt att begränsa oss till fem elever i respektive 

klass, dels för att lägga fokus på observationer, dels för att inte göra intervjuerna alltför omfattande. 

Med tanke på tiden skulle vi istället kunna fokusera några färre elevers svar djupare, än om vi haft 

många att intervjua. 

 

Vi har medvetet valt att genomföra intervjuerna utan att spela in elevernas svar. Anledningen till 

detta val var bland annat att undvika för mycket fokus på själva bandspelaren. Vi ville inte att ele-

verna skulle känna sig hindrade eller störda av att samtalet blev inspelat. Dessutom ansåg vi att det 

skulle ta alltför mycket tid i anspråk att transkribera alla intervjuer. 
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Genom kontakter fick vi också möjlighet att genomföra en intervju med en elev som erfarit olika 

undervisningspraktiker under sin skolgång. Vi ansåg det inte innebära något hinder att vi tidigare 

enbart riktat oss till mellanstadieålder. Det var snarare positivt att hon som äldre elev kunde ge oss 

en annan infallsvinkel än vad de yngre eleverna kunde. Vi utgick delvis från de frågor vi ställt vid 

tidigare intervjuer, dock med den skillnaden att denna intervju genomfördes i samtalsform. Vid 

detta tillfälle bandade vi intervjun. Det berodde på att endast en av oss kunde genomföra intervjun 

och därmed inte hade samma möjlighet att föra anteckningar. Samtalet spelades också in för att 

intervjun skulle flyta på så naturligt som möjligt och för att vi i efterhand lätt skulle kunna återgå 

till den. 

 

En fullständig sammanställning av intervju- och observationsfrågor finns som bilaga 2 och 3. 

4.5 Undersökningens tillförlitlighet 

Redan från början var vår tanke att observationerna skulle utgöra grunden i arbetet. Intervjuerna 

skulle vara komplement till dessa. Vi fick rekommendationer om en skola med ett friare och mer 

självständigt arbetssätt och eftersom det verkade passa vårt syfte tog vi kontakt med dem. Vi till-

bringade en heldag på skolan där vi fick möjlighet att observera framför allt två SO-lektioner, en 

årskurs 5:a och en årskurs 6:a. 

 

Vi tog också kontakt med två andra skolor som vi blivit rekommenderade. Dessa skulle utgöra ex-

empel på mer traditionell undervisning, där läraren intar en tydlig huvudroll. Tyvärr tackade båda 

skolorna nej, på grund av för många närvarande verksamhetsförlagda studenter. Det resulterade i att 

vi enbart hade en skolas undervisning att utgå ifrån. 

 

Efter detta besked funderade vi på om den information vi fått ta del av på första skolan, skulle vara 

tillräcklig för vår undersökning. Vi fick nämligen tillfälle att vara med om två olika slags lektioner, 

den ena i föreläsningsform (i våra ögon mer traditionell), den andra i form av eget arbete, delvis 

med samarbetsinslag. Här kunde vi alltså se exempel på två olika undervisningssätt vilket varit vår 

förhoppning från början, dock med den skillnaden att båda förekom på samma skola. 

 

Tack vare att vi fick ytterligare en intervjumöjlighet kan vår undersökning visa på en större till-

förlitlighet. Den flicka som intervjuades ger exempel på hur en elev kan erfara sitt lärande i relation 

till olika undervisningspraktiker. 
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5 Resultat 

Vi har valt att ta upp rubriker under fyra punkter. De första två blir en redogörelse över litteraturens 

syn på traditionell och fri undervisning. Därnäst kommer vår undersökning, där vi redogör för de 

observationer vi gjort och beskriver de intervjuer vi genomfört. Vi har valt att beskriva under-

visningen i form av de förmågor som Arevik och Hartzell (1994) berör i Vilket tänkande kräver SO-

undervisningen. Sist sammanställer vi litteratur och undersökningar. 

5.1 Traditionell undervisning 

Säljö (2000) menar att bilden av typisk traditionell undervisning för många människor är, att man 

utgår ifrån läroboken och memorerar det som står i texten. Denna minnesbild är ofta berättigad. I 

traditionell undervisning sker lärandet, enligt Säljö, när eleverna repeterar och memorerar det lära-

ren och läroboken just sagt. Mycket har skett sedan denna modell var den enda som lärarna brukade 

i sin undervisning. Idag finns det många olika metoder att tillgå och den traditionella, lärarcentre-

rade och textbundna modellen håller på att förlora i ställning gentemot andra konkurrerande mo-

deller för framgångsrikt lärande. ”Att lyssna när någon annan håller monolog gick an när boken var 

en bristvara och informationen svårtillgänglig på annat sätt, men den tiden är förbi i mediesam-

hället” (Säljö, 2000, s.239). 

 

Idag kommer människan åt kunskaper på helt andra sätt än vad man gjorde för ett antal år sedan. 

Idag finns bland annat Internet, vilket innebär att kontakt med hela jordens befolkning inte längre är 

lika avlägsen. Denna kontakt och socialisering vidgar möjligheterna att själv våga och kunna söka 

fakta och kunskap på egen hand. Genom att vi lever i en ständig utveckling, där vi ser framsteg 

inom såväl medicinforskning som teknik, är det inte förvånansvärt att även lärandemodeller 

utvecklas. Idag kan vi se alternativa vägar fram till ett lärande, där man inte enbart förhåller sig till 

en modell. Som trenden ser ut fokuserar lärandesituationen idag mer på elevernas egna erfarenheter, 

snarare än lärarens och lärobokens. Såväl elevernas fysiska som intellektuella redskap plockas in i 

undervisningen. Allt för att undervisningen ska bli så verklighetsförankrad som möjligt för eleven. 

 

Madsén (1990) framhåller elevernas förhållningssätt till undervisningsinnehållet. Om skolan ger 

uppfattningen att det viktigaste med att lära sig är att kunna återge fakta som står i läroböckerna, 

styrs elevernas förhållningssätt i inlärningen. Eleverna som uppfattar kunskap som något oberoende 

av dem själva, kommer t.ex. att närma sig en faktatext på ett passivt sätt. Om läraren i sina 

klassrumsdiskussioner aldrig tar hänsyn till ”felaktiga” svar, går läraren också miste om elevernas 
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tankar och resonemang. Madsén menar att läraren leder eleverna in i ett visst tänkande. Frågor av 

återgivningskaraktär bidrar till att eleverna läser ytinriktat. De intar ett passivt förhållningssätt till 

texten. Det är viktigt att ge eleverna tid att ta till sig och bearbeta stoff. Då ges också möjlighet att 

arbeta djupinriktat. Arevik och Hartzell (1994) ser undervisningsinnehållet ur två perspektiv, dels 

ur ett ämnestänkande, dels ur elevernas eget tänkande. Det gäller att lyfta fram både elevens egen 

tankeutveckling och mänsklighetens kunskapsutveckling. Samtalet ger läraren möjlighet att se hur 

eleven förhåller sig till ämnestänkandet. 

 

Säljö (2000) menar att den traditionella undervisningen där kunskap repeteras in, inte längre fasci-

nerar människan. I och med att forskning och utveckling av all sorts teknik skett i en rasande fart de 

senaste hundra åren, har vi kommit till ett stadium där kraven på kunskap också har höjts. Eftersom 

det i dagens samhälle finns så oerhört mycket att inhämta, kan det också få konsekvensen att kun-

skapen blir alltför abstrakt. ”Den formella undervisningen och dess kommunikativa tradition skapa-

des när skolor och universitet hade närmast fullständig kontroll över den information som männi-

skor hade tillgång till” (Säljö, 2000, s.239). Ett problem med denna utveckling – som i och för sig 

kan tyckas vara positiv – är att kraven på det vi ska behärska hela tiden höjs. Det vi lär oss idag är 

förmodligen inte tillräckligt om tio år. Hur framtidens undervisning kommer att se ut kan vi bara 

gissa oss till, men ser vi tillbaka på den utveckling som varit, står det klart att undervisningen 

kommer att ske under mindre styrda former i framtiden. 

5.2 Fri undervisning 

För att komma åt karaktärsdragen i en viss undervisningsmodell krävs en studie av hur lektionen 

genomförs. Här kan man identifiera vad som är tanken med lektionen, vad eleverna gör med tiden, 

hur och vilka artefakter som används. En ”ny” modell, som skiljer sig från den traditionella under-

visningen, innebär att eleverna får arbeta väldigt självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande. 

Här är inte längre läraren i centrum, utan eleven. Läraren får mer rollen som en handledare. 

 

Eriksson, Orlander och Jedemark (2008) har i sin forskning utgått från ett lärarperspektiv. Här ses 

elevens eget arbete som en möjlighet att överta ansvaret för sitt lärande, genom att lärarna skapar 

möjliga förutsättningar. Enligt författarna anser många lärare att elevernas engagemang och intresse 

ökar i och med ett individuellt ansvar. Huvudsyftet med en mer fri undervisningsmodell är, enligt 

de i boken intervjuade lärarna, att elevernas skolarbete underlättas då eleven själv har kontroll över 

sin lärandesituation. Det är väsentligt för läraren att följa upp elevernas arbete, för att se att de 

verkligen förstått det de gjort. 
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Eriksson (2005) betonar att undervisningssättet ”eget arbete” har olika innebörd för praktiserande 

lärare och skolor; varje skola tolkar på sitt sätt. Hon menar också att en enda lärares tolkning av 

eget arbete kan förändras ju mer hon arbetar utifrån denna metod. Carlgren (2005) hävdar att meto-

den ”eget arbete” också kan ses utifrån ett lärarstyrt perspektiv, även om det sker på ett nytt sätt. 

Eleverna tvingas att ta mer eget ansvar för sitt lärande och helt enkelt beordra sig själva. Läraren 

finns hela tiden i bakgrunden och hjälper eleverna att strukturera och organisera sitt arbete. Även 

om undervisningen pågår under fria former styr läraren vad eleven ska arbeta med. Bergqvist 

(2005) menar att eleven egentligen inte alls får välja vad denne vill arbeta med, utan enbart reflek-

tera och tänka efter vad som behöver göras i skolarbetet. Detta blir intressant eftersom många sko-

lor ofta benämner eget arbete som ”ditt val”, vilket det ordagrant inte blir. Eleven får inte välja helt 

fritt vad han/hon vill göra. Bergqvist anser att ”ditt val” står för att eleven ska fokusera på de upp-

gifter som behöver övas eller färdigställas. Utifrån dessa direktiv är det elevens fria val att be-

stämma, dock med outtalade regler för vad som gäller. 

 

Eftersom eget arbete kan se olika ut på olika skolor finns det skilda metoder för hur eleverna ska 

lägga upp sitt arbete, utifrån de förhållningssätt som måste följas. Höga krav ställs på elevernas eget 

ansvar. Bergqvist (2005) beskriver hur eget arbete används som metod, hur eleverna själva be-

stämmer när de vill börja med sitt arbete och när de vill sluta. Det är också upp till eleverna att 

pricka av vad de åstadkommit. Elevernas eget ansvar innebär att de ”övervakar” sig själva. Det är 

intressant hur vi ändrat vårt förhållningssätt till elevkontakt genom skolans historia. Bergqvist jäm-

för genom att belysa den traditionella undervisningen, där eleverna absolut inte fick vandra runt i 

klassrummet och tala med sina kamrater. Eget arbete har istället som syfte att eleverna ska tala med 

sina kamrater och byta arbetsuppgifter vartefter de ”känner för det”, utan lärarens godkännande. 

Något som Bergqvist påpekar som viktigt, är att dessa kamratkontakter måste ske på ett bestämt sätt 

och handla om uppgiftsrelaterade ämnen. 

 

En fråga man kan ställa sig i konfrontationen med eget arbete är, om den gynnar alla elevers ut-

veckling lika mycket. Bergqvist (2005) hävdar att om eleven klarar en uppgift mer eller mindre bra, 

beror på elevens förhållningssätt till uppgiften. Vissa elever behöver ett fritt och självständigt 

arbetssätt, medan andra behöver ett styrt. Bergqvist menar därmed att metoden eget arbete passar 

bättre för vissa elever än vad den gör för andra. De elever som har möjlighet att tala mycket hemma 

om sitt skolarbete får ett helt annat intresse för sitt skolarbete, än de som inte har den möjligheten. 

Österlind (2005) menar att de elever som inte får samma stöd hemifrån, måste få bra handledning 

av sin lärare. Handledning som inte fungerar på ett bra sätt kan ge negativa konsekvenser åt de 

elever som enbart får stöd ifrån skolan. När eget arbete fungerar som bäst i klassrummet finns det 

mycket fri tid för läraren. Eriksson (2005) menar att den tiden ger möjlighet att sitta ner med elever 

som behöver extra stöd. 
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Säljö (2000) beskriver ett lärande som i stor utsträckning kommer att handla om att behärska den 

nya tekniken och allt som följer med den. Han anser att oavsett undervisningsmodell är det uppen-

bart att samtalet som arbetsform alltid måste finnas, inte minst i klassrummet. Det är en kompetens 

de flesta människor äger och kan bruka på något sätt. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket 

kunskap man äger om man inte kommer i kontakt med andra människor. I samtalet får kunskaper 

och färdigheter liv. Denna kompetens kommer alltid att finnas, trots utvecklandet av nya under-

visningsmodeller. Skolan är då en ypperlig plats för detta möte mellan individers kunskaper. Klass-

rumssituationen inbjuder, enligt Säljö, till samtal på ett sätt som inte möjliggörs i andra miljöer. 

5.3 Undersökning 

5.3.1 Observation av traditionell undervisning 

Lektion 1 är en 60 minuters lektion. Läraren väntar tills klassen tystnat. Hon börjar med att repetera 

föregående lektion och säger att hon hoppas de ska hinna klart uppgiften under dagen. Klassen har 

under några veckors tid arbetat med de olika världsreligionerna. Varje elev har fått ett översiktsblad 

där olika begrepp tas upp inom varje religion. Gemensamt går de igenom punkt för punkt. Läraren 

skriver på tavlan, eleverna på bladet. Dagens lektion ska handla om judendomen. Läraren berättar 

hur bönen går till, vilka levnadsregler som följs, vilka högtider som firas, hur livet efter detta ser ut 

osv. 

 

Marton (2008-04-10) beskriver hur metoden learning study fokuserar på ett lärandeobjekt för varje 

lektion. Denna lektions lärandeobjekt är att eleverna ska lära sig om judendomen och att kunna 

jämföra och göra kopplingar till andra religioner. 

 

Lektionen har en typisk föreläsningsprägel. Det är läraren som pratar mest, eleverna inflikar då de 

har frågor. Om svårigheter uppstår, t.ex. att förstå ett visst begrepp, hjälper läraren dem genom att 

utvidga begreppsförklaringarna. När högtider som Bar Mitzwa och Bat Mitzwa tas upp, gör läraren 

kopplingar till judiska konfirmationsskildringar som brukar förekomma i amerikanska filmer. En 

del av eleverna visar stort intresse och engagemang och ställer många frågor till läraren, det är dock 

en mindre del av klassen. Övriga elever verkar mest vilja sitta av tiden. De sitter tysta och ibland 

kommer frågan om det inte är dags för rast snart. 

 

När begreppet omskärelse tas upp väcks intresset hos de flesta elever. En elev frågar vad man gör 

vid omskärelse och varför det förekommer. Läraren förklarar att man skär bort förhuden och att det 

mest är av hygieniska skäl, en reningsgrej. ”En reningsgrej?” mumlar en elev oförstående. Frågan 
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hörs kanske inte, den blir i varje fall inte besvarad utan läraren går vidare genom att börja prata om 

Jerusalem. Genom de frågor hon ställer gör hon kopplingar till nutiden. ”Har ni förstått varför de 

krigar om denna stad?” Hon får inget svar och förklarar vidare: ”Det är alltså två religions-

grupper, judar och muslimer, som strider om staden som är lika helig för dem båda. Även de 

kristna deltar i striden.” Läraren visar hur man ber mot klagomuren och hon illustrerar hur en 

judisk man kan se ut, genom att rita på tavlan. Hon berättar om korkskruvarna och kläderna. 

 

Högtiden Chanukka jämförs med vår jul. När de kommer till matförbuden frågar läraren om för-

buden känns igen. Här ser eleverna likheter med islam. En diskussion uppstår om vad skaldjur äter 

för mat och varför judarna inte äter skaldjur och visst kött. Eleverna reagerar kraftigt på vad läraren 

säger om slaktsättet – att djuren snittas så att de förblöder. En elev frågar om djuren plågas och 

läraren svarar att det blir en längre process innan djuren dör, än om slakten gått till på ett mer 

humant sätt. Hon förklarar sedan att detta slaktsätt är förbjudet i Sverige. Eleverna argumenterar för 

att denna ritual borde föregå på bättre sätt. När frågan om rast infinner sig kommenterar läraren 

”Det här är intressant att veta! De har t.o.m. skilda kylskåp”. En elev säger ”De är ju knäppa”, 

varpå läraren svarar ”Ja, det kan man tycka, men det finns en orsak”. Hon förklarar att man inte får 

blanda mjölk och köttmat i samma kyl, att man även har skilda skärbrädor och knivar. 

 

Ett samtal om den geografiska spridningen utspelar sig. 

- Har ni någon idé om var det finns flest judar? 

Eleverna ger lite olika förslag. Att det finns många judar i Israel är ingen nyhet, däremot är det 

ingen som gissar på USA. Läraren fortsätter:   

- Varför just dessa länder? 

- De har flyttat in. 

- Varför? 

- Det är ett stort land. 

- Har ni tänkt på andra världskriget, hur var det då? 

- De flydde. 

- Från vad? 

- Undan från nazisterna. 

- Javisst! Det fanns otroligt många judar i…  

Läraren berättar en del om varför den judiska spridningen ser ut som den gör. Hon drar paralleller 

och försöker få eleverna att förstå genom att exemplifiera hur det skulle kunna se ut om eleverna 

varit tvungna att flytta från Sverige. Hur hade det känts? 

- Nu är det rast! 

- Nej, det är det inte! 

Diskussionen går över till huruvida Sverige ska eller har deltagit i krig. 
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- Varför hjälpte inte Sverige till? De är så fega. 

Det är nu allmänt surr i klassrummet. 

- Hörrni, vi har en (religion) kvar till torsdag. Nu är det rast, säger läraren. 

5.3.2 Observation av fri undervisning 

Lektion 2 är en 60-minuters lektion. Eleverna sitter formade i ett U. Uppgiften de ska göra går ut på 

att jämföra den lutherska och den katolska kyrkan. De två lärarna går igenom uppgiften. Det är 

tydligt att lärarna i denna undervisning fokuserar på de skillnader som är mellan de två kyrkorna. 

Det handlar mycket om att strukturera och hitta mönster; vad har de båda kyrkorna gemensamt 

men, framför allt, vad skiljer dem åt? Eleverna ska dela ett papper i två spalter. På ena sidan står 

den lutherska kyrkan, på den andra den katolska kyrkan. Tanken är att samla information om var-

dera tro. Lärarna ger korta exempel på frågor eleverna kan ställa sig. Vem har makten? Hur såg 

kyrkorna ut? Vem bestämde att Sverige skulle vara lutherskt? osv. Eleverna får arbeta självständigt 

eller i par. De läser tyst eller högt för varandra. Med gårdagens studiebesök (en kyrka) i åtanke ska 

de tillsammans med textens hjälp sammanfatta det viktigaste inom respektive tro. 

 

De svårigheter som uppstår löses gemensamt med lärarens hjälp. Lärarna förklarar det begrepp som 

eleven inte förstår. De ger ytterligare tips på vad eleverna kan titta efter i texterna. Hur såg det ut i 

kyrkan? Vem bestämde? Vem ledde gudstjänsten? osv. Den bok eleverna använder innehåller en del 

gamla och svårförståeliga ord men också bra begreppsförklaringar och många bilder, vilket är 

anledningen till att boken används i undervisningen. Utöver boken och studiebesöket får eleverna 

också ta del av ett lättförståeligt faktablad. 

 

Eleverna läser och försöker förstå, en del sätter genast igång, andra behöver längre tid att samman-

ställa informationen. Lärarna vill få eleverna att fundera och tänka tillbaka på det de hört tidigare, 

de kan ta hjälp av varandra genom att diskutera. En pojke har svårt att komma igång, han tittar på 

de andra, går utanför klassrummet där några elever sitter, busar och är allmänt okoncentrerad. I 

övrigt är det god arbetsro, eleverna arbetar under tystnad, pratar lågmält och är koncentrerade. Även 

när läraren inte befinner sig i klassrummet arbetar eleverna på, de räcker upp handen även om inte 

läraren är där. 

 

De två lärarna går mellan rummen för att hjälpa till där det behövs. En flicka förstår inte uppgiften. 

Hon vet inte hur hon ska komma igång och ber om hjälp. Läraren ger förslag på skillnader mellan 

kyrkorna; det finns olika synsätt på hur man kommer till himlen, olika sätt att fira gudstjänst, olika 

språk som pratas i kyrkan. Man ber till helgon, församlingen står upp osv. Hon poängterar att ele-

verna inte behöver skriva långa meningar, det är bättre att punkta upp de olika jämförelserna. Det är 

viktigt att eleverna tänker ett steg längre, något lärarna tydligt framhåller är att de utvecklar sina 
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svar. Hur kan det komma sig att en person orsakar en helt ny trosuppfattning i ett land? Gustav 

Vasa bytte ”receptet” på hur man skulle kunna komma till himlen. Han orsakade en ny trosuppfatt-

ning, mest för att ge sig själv större makt. 

 

I slutet av lektionen påpekar läraren vikten av att eleverna säger ifrån redan från början om de inte 

förstår vad uppgiften går ut på. 

5.3.3 Intervjuer 

Traditionell undervisning – Lektion 1 

Lärarens syfte med denna lektion är att eleverna ska uppmärksamma de skillnader som är mellan de 

fem världsreligionerna. Genom att framhäva skillnaderna får eleverna större möjlighet att särskilja 

dem. Det är viktigt att få förståelse för andra religioner och andra människors tänkande, både för att 

förstå det som sker omkring oss men också för att förstå människors handlande. Tanken är att under 

denna lektion avsluta det projekt klassen arbetat med under några veckor. 

 

Huvudfrågor i intervjuerna var följande: 

• Vad tyckte du om lektionen? 

• Vad har du lärt dig? 

• Vilket arbetssätt passar dig bäst? När lär du dig bäst? 

• Var det något som var svårt att förstå? 

• Kan du ha någon användning av det du lärt? 

 

Vi intervjuade fem elever, två flickor och tre pojkar. Med lärarens hjälp fick vi elever som befann 

sig på olika nivå, med tanke på kunskap och intresse. Intervjun genomfördes i grupp. I våra elev-

intervjuer uttryckte flertalet av eleverna en motvilja inför detta arbetssätt. De menade att arbetet 

pågått under en alltför lång tid, med ett alltför enformigt undervisningssätt. Men det fanns samtidigt 

en positiv inställning, flera av pojkarna uttryckte att det är bra när läraren pratar eftersom man slip-

per tänka, man skriver bara av. Flickorna såg det som mer givande att själv välja ut viktig informa-

tion från text, än att läraren går igenom vid tavlan. Det kan också vara svårt att ta reda på rätt fakta 

själv, något som både pojkarna och flickorna var eniga om. Att läraren ”håller monolog” framme 

vid tavlan är bra vid vissa tillfällen men inte alltför ofta och inte för långa pass. 

 

Eleverna menade att de lärt sig en del nytt. En flicka tyckte dock att det var svårt att särskilja de 

fem religionerna. På frågan vad hon trodde hon skulle minnas, svarade hon att hon antagligen skulle 

blanda ihop alla religionerna. Eleverna kunde se likheter mellan islam och judendom när det gällde 

matförbud och skillnader mellan de olika religionernas högtider, traditioner, mat, lagar och regler. 
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De upplevde inte undervisningen särskilt svår, de menade att läraren förklarade de ord och begrepp 

som var svåra att förstå. På frågan om undervisningens nytta blev eleverna något ställda och visste 

inte riktigt vad de skulle svara. En tanke var att det skulle vara bra för allmänbildningen. En annan 

uttryckte det som en nytta i framtiden; att förstå varför människor tänker och handlar som de gör. 

Fri undervisning – Lektion 2 

Lärarnas syfte med denna lektion var att eleverna skulle kunna skilja den lutherska och den katolska 

kyrkan åt. Eleverna skulle också återknyta till ett tidigare studiebesök i en kyrka. Genom att arbeta 

på egen hand skulle eleverna själva ta reda på vad de tyckte var viktigt. Även här poängterades 

skillnaderna mycket tydligt. 

 

Vår tanke var att intervjua fem elever, men i brist på tid blev det bara fyra stycken; två pojkar och 

två flickor. Vid detta tillfälle intervjuades eleverna en och en. Vi ställde samma frågor som vid 

första tillfället. 

 

Generellt sett tyckte eleverna att det var en rolig lektion eftersom det var ett spännande arbets-

område. Uppgiften gick relativt bra även om den till en början upplevdes jobbig för en del elever. 

Flera uttryckte svårigheter att läsa och komma på vad som skulle skrivas på pappret. Vi kunde 

också märka en viss motvilja gentemot SO-ämnen. En flicka uttryckte: ”Det kan vara tråkigt att till 

exempel prata om Gustav Vasa. Jag gillar inte SO speciellt.” 

 

På frågan om vad eleverna lärt fick vi lite olika svar, men det handlade i stort om de skillnader som 

finns mellan lutherska och katolska kyrkan. Det är kanske inte så förvånansvärt i sig, eftersom det 

vara uppgiftens syfte. Den språkliga vändningen från latin till svenska, var något som samtliga 

elever uppmärksammat. Den skillnaden upplevdes särskilt påtaglig. Att Gustav Vasa spelat en stor 

roll när det gällde införandet av den lutherska tron till Sverige, var eleverna också på det klara med. 

En pojke hade observerat att det finns en påve i den katolska kyrkan men inte i den lutherska. I 

övrigt tyckte eleverna att de lärt mycket, men de hade svårt att säga exakt vad. 

 

Vi frågade eleverna vad de tyckt om själva arbetssättet. 

- Jag tycker att det är ett bra arbetssätt när man får jobba på egen hand. Det kan bero på vad det 

handlar om. Ibland kan det vara svårt att hitta fakta och då är det bra om läraren istället berättar. 

- Och hur tänker du? (sagt till nästa elev) 

- Jag lär mig mycket när jag skriver ner mycket. Det är lättare att lära sig då, än när läraren bara 

står och pratar. Det kan vara svårt att hinna med. 

En tredje elev uttryckte: 
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- Det går alltid bra att arbeta självständigt, men den här uppgiften var lite svår att förstå. Alla sätt 

går bra att lära. 

- Hur tänker du då? 

- Jag tycker att alla lektioner är likadana. 

- Att ni alltid gör samma saker? 

- Jaa. När läraren förklarar på ett bra sätt spelar det ingen roll vad det är för lektion. Det är bra 

när läraren skriver på tavlan vad som ska göras. 

Ytterligare en elev tyckte att arbetssättet var bra, eftersom man hela tiden kan återgå till texten. 

- Men det kan vara svårt att hitta det som är rätt i texten. 

 

- Var det något som var svårt att förstå? 

- Ja, det kan vara svårt att förstå vissa ord. Det var gammalt språk. 

- Kan du ge något exempel? 

- Ehh… kättare kanske… 

- Vad gjorde du för att ta reda på det? 

- Jag frågade först min kompis, men hon visste inte så då frågade jag läraren. 

 

- Kan du ha någon användning av det du lärt? 

- Ja, det tror jag. Vet inte exakt hur. Jag kanske har nytta av det i framtiden, att jag får förståelse 

för olika skillnader. 

En annan elev svarar: 

- Nej det tror jag inte. 

Eftersom flera av eleverna uttryckte en osäkerhet inför denna fråga, diskuterade vi med dem om hur 

vi kan se på nyttoaspekten. När vi ser TV:s nyhetssändningar tas ofta religionsfrågor upp. Vi hör 

om krig som orsakats av skilda trosuppfattningar. Det är också viktigt att ha förståelse för varför 

människor tänker och handlar på det sätt de gör. 

5.3.4 Förmågor som synliggörs i fri respektive traditionell under-

visning 

Traditionell undervisning – Lektion 1 

Läraren är noga med att systematisera och hitta mönster i undervisningen. Det översiktsblad ele-

verna har, gör det möjligt för dem att strukturera det de lär och att se kopplingar mellan de olika 

religionerna. Det mönster som blir tydligt här, är att det finns vissa återkommande drag i varje reli-

gion, inte så förvånansvärt i sig med tanke på att judendom, kristendom och islam har samma ur-

sprung, de är alla abrahamitiska religioner. Här blir det också tydligt att människans sätt att förenkla 

verkligheten medför en generalisering av övergripande drag. Generaliseringar innebär, enligt Are-
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vik och Hartzell (1994), ofta en något tillspetsad framställning, något som läraren även poängterar. 

Vårt sätt att strukturera verkligheten blir ofta väldigt svart och vitt, de små nyanserna framträder 

inte fram lika tydligt. I det här fallet är det framför allt de ”riktigt rättrogna” judarna som beskrivs. 

 

När lektionen går in på slaktandet av djur, blir förmågan att se möjliga konsekvenser av mänskligt 

handlande tydlig. Eleverna tvingas att sätta sig in i de konsekvenser som följer på vårt handlande. 

Vår trosuppfattning påverkar vårt tänkande och handlande. Kunskapen om olika religioner skapar 

en förståelse till varför världen ser ut som den gör. Här kommer det Arevik och Hartzell (1994) 

kallar perspektivbyte och inlevelseförmåga till uttryck. Eleverna lär sig också att konkretisera det 

abstrakta, genom att ”översätta” en viss tankegång. Syftet med omskärelsen kan för eleverna vara 

svårt att förstå. Genom att beskriva vad som sker och varför det sker görs det konkret. Lagar och 

regler kan också ge exempel på konkreta tillämpningar av det som är abstrakt. Genom att hela tiden 

bygga undervisningen på begreppsuppfattning får eleverna en vidgad förståelse. 

Fri undervisning – Lektion 2 

Den förmåga som tydligast synliggörs i denna praktik är att uppfatta och sammanfatta budskapet i 

ett innehåll. Eleverna ska med hjälp av det material de har ta ut viktig information. Uppgiften 

struktureras på ett systematiskt sätt. Varje begrepp beskrivs i respektive kyrka, t.ex. frälsningssyn 

och gudstjänstordning. Här sker en jämförelse av likheter och skillnader mellan kyrkorna. Eleverna 

väljer själva vilka begrepp de vill skriva om, är det något de inte förstår förklarar läraren. Läraren 

har också möjlighet att genom samtal ge eleven vardagliga exempel för att konkretisera den text 

som ibland är abstrakt för eleven. 

 

Det finns en tendens att vi ger uttryck för att alla människor blev lutherskt kristna bara för att Gus-

tav Vasa bestämt att det skulle vara så. Samtidigt som vi här ser konsekvenser av mänskligt hand-

lande, är det viktigt att vara medveten om att en övergångsperiod från en trosuppfattning till en 

annan ofta är utdragen; det sker inte i en handvändning. Under denna lektion utvecklas elevernas 

förmåga till perspektivbyte och med den, inlevelseförmåga i både tid och rum. När eleverna läser 

skapas en förståelse för hur det kan ha varit att leva under denna tid, hur det kan ha varit att behöva 

”omrevidera” sin tro. Hur förhåller vi oss till dagens situation där åsikts- och trosfrihet inte före-

kommer i alla länder. Hur påverkas vi av det? 

5.3.5 Enskild elevintervju 

Vi har, som tidigare nämnts, intervjuat en elev med erfarenhet av olika undervisningspraktiker. 

Denna elev som nu går i årskurs 9 har under sin skoltid gått i olika profilerade skolor; årskurs 1-6 i 

en montessoriskola, 6-7 i en friskola med fokus på elevansvar (kallad kunskapsskola) och 8-9 i en 

kommunal högstadieskola. Vi har fått möjlighet att genomföra en intervju med flickan där hon be-
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rättar hur hon upplevt sin skolgång och de olika undervisningssätt som präglar de olika skolprak-

tikerna. Hon berättade kort om de olika skolor hon gått på. Vi har här valt att kalla flickan Emma. 

 

Montessoripedagogiken fokuserar på att eleverna lär sig ta ansvar för sitt eget lärande. Emma be-

skriver hur arbetet med uppgifter och material går till. Efter att läraren visat hur materialet fungerar 

får eleverna arbeta själva med det. De får bestämma när de vill arbeta med materialet och var de vill 

sitta. Varje elev har sin egen veckoplaneringsbok där eleven tillsammans med läraren går igenom 

vad som ska göras under veckan. Vissa praktiska ämnen som syslöjd och musik sker under schema-

lagd tid, men i övrigt får eleverna själva ansvara för sin tid. Lunchrasten den enda som sker på 

bestämd tid, i övrigt tar eleverna rast när de behöver. Klasserna är åldersintegrerade och lärarna har 

ett tätt samarbete. 

 

Emma poängterar att man själv bestämmer vad man ska arbeta med. Känner man att man halkat 

efter i något ämne blir det naturligt att arbeta med det. Läraren kan hjälpa en att se vad man behöver 

arbeta mer med och ta fram det material som passar för den enskilda eleven. 

 

I likhet med montessoripedagogiken har även kunskapsskolans pedagogik tagit fasta på elevens 

eget ansvar. Grundämnena är uppbyggda i steg från 1-30, där 30 motsvarar betyget mycket väl god-

känd. Skolan riktar sig mot elever i årskurs 6-9 och eleverna ingår i basgrupper med tillhörande 

mentor. Emma beskriver skolans uppbyggnad som ett kontorslandskap, där datorn har en framträ-

dande roll. All information eleverna behöver finns på kunskapsporten, en portal på Internet. Här 

finns inte klassrum i vanlig mening. Eleverna går till olika ämnesrum, så kallade workshops, vilket 

innebär att elever från olika klasser blandas, så kallad åldersintegrering. 

 

När ett nytt arbetsområde introduceras sker det i form av kommunikationspass eller föreläsningar. 

Därefter arbetar eleverna på egen hand. Loggboken fyller en viktig funktion, här skriver eleverna 

precis vad som ska göras varje vecka och hur långt de ska komma. Då är det lätt att se om man 

ligger i fas. Emma beskriver hur arbetsupplägget är uppdelat i fem olika steg, där ett nytt arbets-

moment hela tiden introduceras. 

 

Den högstadieskola Emma nu går på är uppbyggd på traditionellt vis. Eleverna ingår i klasser upp-

delade efter årskurser. Här följs ett fast schema med ämnen på fasta tider. Emma framställer lektio-

nerna som mer eller mindre lärarstyrda. Raster skiljer de olika ämnena från varandra, även dessa 

finns utsatta på schemat. 

 

Emma redogör för de största skillnaderna hon upplevt mellan en traditionell och fri undervisning. 

Det egna ansvaret är något som framträder som en tydlig skillnad. I både montessoriskolan och 
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kunskapsskolan läggs det stor vikt på elevansvaret, något som inte alls framkommer på samma sätt 

i den högstadieskola Emma nu går i. Hon menar att en undervisning som tar hänsyn till elevansvar 

gynnar elevens lärande mer än om elevansvaret inte beaktas. ”Jag lär mig bäst när jag bestämmer 

själv, hur jag ska jobba och så där.” Eleven sporras till fortsatt lärande om eleven själv ansvarar för 

det. Emmas upplevelse av kunskapsskolan kännetecknas av att eleven själv tillägnar sig kunskap; 

det gäller att lära sig söka tillförlitlig information och att inse att det inte alltid finns en given källa. 

Hon hävdar att man därmed får en vidare syn på olika företeelser. Hon upplever att hon som gam-

mal montessorielev haft lättare att ta till sig det koncept kunskapsskolan praktiserar, eftersom hon 

redan var van vid att arbeta självständigt. 

 

En annan viktig skillnad är det samarbete som lärarna har mellan varandra. En fri undervisning 

kräver ett tätare samarbete än vad en traditionell undervisning gör. Emmas upplevelse är att lärarna 

i kunskapsskolan hade en medvetenhet om flertalet elever eftersom de inte endast var knutna till en 

klass. Samtidigt ger hon uttryck för det positiva som följer med att en lärare är knuten till en viss 

klass. Emma uppfattade sin lågstadietid väldigt positiv eftersom klasslärarna lärde känna henne som 

person i och med den dagliga kontakten. 

 

Emma beskriver sin skolstart i den kommunala högstadieskolan som en väldig omställning från vad 

hon tidigare varit van vid. Hon upplevde tiden i skolan som mycket ineffektiv och rasterna som 

ständiga avbrott i dagens arbete. Hon ser dessa avbrott som förlorad undervisningstid. Emma kan 

samtidigt se att det finns både för- och nackdelar med en fri undervisningsform. Den passar de ele-

ver som är motiverade och intresserade för sitt eget lärande men passar kanske sämre för elever 

som har svårt för sig och behöver hjälp att komma framåt. 

5.3.6 Förmågor som synliggörs i fri respektive traditionell under-

visning 

Vi har återigen sett på de olika förmågor och tankekvaliteter som Arevik och Hartzell (1994) ut-

format, dock med den skillnaden att vi enbart har intervjun med Emma att utgå ifrån, alltså ingen 

observation. Eftersom Emma uppehåller sig särskilt vid den fria undervisningen har det fallit sig 

naturligt att se vilka förmågor just denna praktik möjliggör. Vi vill dock hävda att alla förmågor kan 

komma till uttryck oavsett praktik, allt beror på hur undervisningen utformas. 

 

Vi har tidigare nämnt att vi saknat några förmågor i den undervisning vi observerat, bl.a. förmågan 

till kritiskt tänkande och förmågan till personligt ställningstagande. Just dessa förmågor upplever vi 

särskilt framträdande i den fria undervisningen Emma skildrar. Kunskapsskolan ger exempel på hur 

eleverna själva får söka kunskap och avgöra informationens tillförlitlighet. För ett sådant avgörande 

krävs en förmåga att kunna granska kritiskt. Det är möjligt att det finns någon förmåga som inte 
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möjliggörs inom en fri undervisning, men enbart utifrån den redogörelse Emmas gett, kan vi inte 

sätta fingret på någon specifik förmåga. Vi kan däremot tänka oss att ett tematiskt eller ett mer 

holistiskt undervisningssätt hjälper eleverna att se samband och därmed se möjliga konsekvenser av 

ett visst handlande. Emmas beskrivning av montessoripedagogikens material, där eleverna t.ex. får 

känna och se hur mycket ett ental och hundratal är, menar vi är exempel på förmågan att i tanken 

röra sig mellan det konkreta och det abstrakta. 

 

Den fria undervisning Emma ger exempel på fokuserar mycket på muntliga framträdanden. Hon ger 

uttryck för den säkerhet eleverna känner när de talar inför grupp; denna redovisningsform tillämpas 

nämligen så pass ofta. För Emmas del innebar det till en början en viss osäkerhet då hon kom till en 

kommunal högstadieskola och behövde redogöra det hon lärt genom skriftliga prov. Hon medger 

samtidigt att det var något hon snabbt vande sig vid. Vi kan här se flera kopplingar till de förmågor 

Arevik och Hartzell (1994) resonerar om.  

5.4 Jämförelse mellan de två undervisnings-

sätten 

Under arbetets gång har vi kunnat urskilja tre begrepp: tänkande, förståelse och lärande. Dessa 

begrepp har fungerat som ledord i vår undersökning. Vi har dock valt att rubricera dem först nu. Vi 

försöker här att särskilja dem något från varandra, även om vi är medvetna om att de går hand i 

hand. Tänkandet och förståelsen är, enligt vårt sätt att se, en förutsättning till lärande. 

5.4.2 Tänkande 

Torsten Madsén (1990) betonar vikten av att eleverna förhåller sig aktivt till undervisningen. Detta 

är inte något nytt, den innehållsrelaterade pedagogiska forskning som vuxit fram under 1970 – och 

1980-talet, har omnämnt elevaktiviteten under lång tid. Madsén pekar på tendenser som visar att vi 

i skolan lotsar eleverna fram till rätt slutsats där eleverna går miste om förståelsen. Det är för övrigt 

något som även Marton (2008-04-10) uppmärksammar. Eleverna lär sig inte att tänka och resonera 

själva och utvecklar inte förmågan att kunna bedöma vad som är relevant för ett problems lösning. 

 

För att skapa meningsfullhet i lärandet krävs att eleverna själva är aktiva. Enligt Halldén (Madsén, 

1990) handlar det om att pröva olika tolkningar, att kunna värdera fakta som presenteras och 

erfarenheter som görs, att ompröva ens föreställningar och kunna dra slutsatser, ställa frågor och 

pröva hypoteser. Halldén poängterar att elevaktivitet inte bör ”stå för någon eller några bestämda 

arbetsformer” (Madsén, 1990, s.53), det handlar snarare om vilket förhållningssätt eleven har till 
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det han skall lära. Vi drar därmed slutsatsen att elevaktivitet kan förekomma i vilken 

undervisningsmodell som helst.  

 
”Man kan alltså inte förutsätta att en yttre aktivitet i arbetsformerna automatiskt leder till ett ak-

tivt, mentalt förhållningssätt hos eleven. Däremot kan man med större sannolikhet förutsäga att 

ett aktivt förhållningssätt, där eleven strävar efter att förstå och kunna bemästra olika problem, 

leder till arbetssätt som är positiva för förståelse och kompetensutveckling” (Madsén, 1990, s.53). 

 

Det aktiva förhållningssätt Madsén talar om, för våra tankar till hur eleverna tänker kring under-

visningen och sitt eget lärande. Förutsättningarna för att skapa meningsfullt lärande är att det finns 

en relation mellan eleven och undervisningsinnehållet. Förstår eleven varken mening eller innebörd 

i undervisningen, har han eller hon ingen möjlighet att inta ett aktivt förhållningssätt gentemot lä-

randet, oberoende av tid och arbetsform. Det är först då undervisningen berör oss som den får nå-

gon mening för oss. Undervisningsinnehållet bör upplevas relevant och intressant. Då kommer 

också kunskapernas användbarhet och nytta till uttryck. Det är oftast upplevelsen av den egna 

kompetensen som driver lärandet framåt, hävdar Madsén (1990, 2002). Om eleven aldrig får tid att 

reflektera över sitt lärande finns risken att förståelsen aldrig infinner sig. En nödvändighet för att 

uppgifterna ska kännas relevanta är att eleven förstår själva poängen med sitt arbete. 

 

För Emma innebär det själständiga arbetssättet att hon utvecklat ett kritiskt tänkande. Hon har ett 

aktivt förhållningssätt till undervisningen, vilket gör att hon kan sammanföra såväl sitt eget som 

ämnets tänkande. Hon visar en medvetenhet gentemot undervisningsinnehållet, där hon tar ställning 

till det hon lär och skapar sin egen uppfattning. 

 

Madsén (1990) framhäver att skolan med sitt sätt att organisera och presentera kunskapsinnehållet 

kan utgöra såväl hinder som möjligheter för elevernas aktiva förhållningssätt. Läroböckernas ut-

formning har också en avgörande betydelse för elevens aktiva lärande. Oklar begreppsstruktur och 

stor begreppstäthet kan försvåra förståelsen hos eleverna och därmed ett aktivt förhållningssätt till 

lärandet. Det krävs texter som öppnar upp elevernas tänkande, som fiskar efter elevernas egna tan-

kar, resonemang och slutsatser. ”Vad som krävs är att läraren förmår skapa situationer som ger 

upphov till kognitiva konflikter hos eleverna, när de upptäcker att deras förklaringsmodeller inte 

fungerar i den nya situationen” (s.56). 

 

Vi har ställt oss frågan hur tänkandet kom till uttryck i de lektioner vi observerat och om tänkandet 

synliggjordes mer eller mindre i något av de olika undervisningssätten. Under den första lektionen, 

som kännetecknas av en föreläsande form, var det framförallt lärarens frågor som utmanade elever-

nas tänkande. Hon ställde flera frågor som ”tvingade” eleverna till, det Arevik & Hartzell (1994) 
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benämner som, förmåga till perspektivbyte i både tid och rum. Läraren frågade exempelvis eleverna 

hur det trodde de skulle ha upplevt det att behöva fly från ett krigsdrabbat Sverige och tvingas 

bygga upp ett nytt liv i ett nytt land. Med tanke på vad läraren ville hinna under lektionen fanns 

dock inte mycket tid att tillvarata de inlägg som uppkom, vilket medförde att de, enligt vår uppfatt-

ning, gick miste om ett djupare resonemang. 

 

Den andra lektionen gav eleverna större möjlighet att själva fundera över arbetet, förutsatt att de 

kunde se en poäng med det de gjorde. Elevens egen inställning till inlärningstillfället påverkar vad 

han/hon lär sig (Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö, 1999). Det gäller elevens syn på läsningen, 

vilken förförståelse eleven har, vad eleven vill lära och vad eleven ser för nytta med det lärda. Även 

associationer kring olika företeelser kan fördjupa elevens lärande. Det studiebesök eleverna varit 

med om dagen innan fungerade som en sådan associationskälla. 

5.4.3 Förståelse 

När vi ser på de lektioner vi observerat utifrån ett learning study perspektiv, är det lärandeobjektet 

som är intressant. Lärandeobjektet resulterar i följande frågeställningar: Vad är möjligt för eleverna 

att lära under den här lektionen? Hur ser elevernas förförståelse ut? Vad har läraren för före-

ställning om elevernas lärande? (Vi återkommer till dessa frågor då vi ger exempel från våra ob-

servationer.) Enligt Marton (2008-04-10) påverkas lärarens föreställning av den interaktion som 

sker mellan eleverna och undervisningsinnehållet. Vad händer med elevernas förståelse under tiden 

den skapas? Vad händer med förståelsen efteråt? Marton menar att om de kan använda det de lärt 

förstår de bättre. 

 

Marton (2008-04-10) med flera hävdar att det är skillnader vi erfar. Därigenom uppstår variation. 

Vi har fel om vi menar att lärande enbart bygger på likheter. ”Skillnader kan bara förnimmas, erfa-

ras mot bakgrund av saker som är invarianta” (Marton, 2008-04-10). Skillnader är väsentliga, men 

de kan bara ses mot saker som är lika eller invarianta. Mot bakgrund av invarians kommer vi att 

lägga märke till saker. Igenkännande bygger på att någonting är samma, i förhållande till något som 

skiljer sig från detta. 

 

Marton framhäver att individer konstruerar sin kunskap. Skapandet sker genom att vi urskiljer kun-

skap. All information finns i världen. Vad vi lär beror på vad vi urskiljer i vår omvärld. Barns upp-

fattningar är inte fel, bara partiella, de har erfarit vissa saker men inte alla. Marton hävdar att om vi 

ska kunna uppfatta en variation mellan flera instanser måste de förekomma samtidigt. Det är intres-

sant med tanke på de lektioner vi observerat. Vi kan i både lektion 1 och lektion 2 se en struktur, ett 

mönster som läraren byggt upp. Båda lektionerna ger exempel på skillnader mellan olika kyrkor 
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och trosuppfattningar, dock med den skillnaden att det vid ena tillfället är en jämförelse mellan fem 

olika uppfattningar, vid det andra tillfället en jämförelse mellan två. Marton påpekar att alla be-

dömningar är relativa till våra egna bedömningar. Han ger exempel på en, i vårt tycke, lång, mörk 

kvinna som kommer in i ett rum. Vår bedömning av kvinnan som mörk och lång är relativ till vår 

bedömning av hur kvinnor i allmänhet brukar vara. Vi gör en jämförelse och ser något som utskiljer 

sig från omgivningen. 

 

Enligt Martons teori är det inte dumt att visa felaktiga alternativ, tvärtom. ”Visa vad som är fel för 

att kunna visa vad som är rätt”, uppmanar han. Variationsteorin handlar således om att urskilja 

skillnader som är relevanta. Oavsett social inriktning kvarstår frågan hur man skiljer det ena från 

det andra. Om vi utgår från Piagets eller Vygotskijs resonemang har mindre betydelse. 

 

Marton poängterar i sin föreläsning att det måste ske en variation i undervisningsinnehållet snarare 

än i själva undervisningsformen. Det är viktigt att det finns ett tydligt mål med lektionen och med 

ett visst arbetssätt. Vad är det jag vill komma åt i elevernas lärande? Att förstå saker kan förstås i 

förhållande till vilka kritiska aspekter som tagits, menar Marton. De kritiska aspekterna, det vill 

säga svårigheterna i ett undervisningsinnehåll, kommer fram när jag kan urskilja det jag förstått från 

annat jag lärt. Marton framhåller särskilt vikten av att göra eleverna medvetna om fenomen genom 

skillnader och kontraster och att hjälpa dem se olika aspekter genom variation. Undervisnings-

innehållet kräver systematisk form av variation och invarians. Skillnaden i sättet att organisera in-

nehållet beror på vad som ska läras. Det jag vill urskilja låter jag variera, det andra låter jag vara 

invariant. Vad är det jag vill bli medveten om? 

 

För att försöka synliggöra lärandeobjektet i de lektioner vi observerat, använder vi de frågeställ-

ningar som redan nämnts. Vad är möjligt för eleverna att lära under lektionerna? Under första 

lektionen ska eleverna få förståelse för den judiska religionen. De ska också kunna se den judiska 

religionen i förhållande till de övriga världsreligionerna; se skillnader och likheter. Det handlar 

först och främst om att skapa en förståelse för hur det är att leva som jude. Undervisningsinnehållet 

behandlar seder och bruk som förekommer inom judendomen. Syftet med den andra lektionen är att 

eleverna ska förstå de skillnader och likheter som finns mellan den katolska och den lutherska kyr-

kan. De ska kunna jämföra gudstjänstordning, synen på det efterkommande livet osv. Även denna 

lektion vill ge eleverna en förståelse för hur det är att leva inom de respektive trosuppfattningarna. 

 

Vårt besök inföll mitt i en undervisningssekvens. Arbetet med de fem världsreligionerna under 

första lektionen hade pågått en längre tid. Den andra lektionens ämne var delvis nytt. Att komma 
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direkt in i en undervisning gör det svårt att uppfatta elevernas förförståelse för ämnet. Vi kunde 

dock se att eleverna vid första undervisningstillfället kände till den judiska religionen tack vare 

tidigare genomgångar. Elevernas förförståelse under andra lektionen byggde också till stor del på 

det som klassen tidigare tagit upp. Det är möjligt att eleverna sedan tidigare hade kännedom om de 

olika religionerna men det är svårt att se eftersom vi inte deltagit vid tidigare lektionstillfällen. 

 

Lärarnas föreställning om elevernas kunskap visar sig i hur de går igenom de respektive uppgif-

terna. De kopplar mycket till det de tidigare lärt och repeterar det de sist gått igenom. Repetitionen 

hjälpte eleverna att minnas och lägga ny kunskap till gammal. Genom att relatera till och få associa-

tioner skapas en större förståelse för själva innehållet. Då eleverna ställde frågor fick de en djupare 

förståelse för vad de lärt sig, men det var framför allt efter lektionen som vi kunde märka att elever-

nas förståelse ökat. De intervjufrågor vi ställde hjälpte dem att reflektera över sitt lärande och se 

nyttan med det de lärt. 

 

Vi ställer oss frågan om antalet variabler i undervisningen påverkar elevernas förståelse. Kommer 

ett mer eller mindre antal instanser underlätta elevernas lärande? Med intervjuerna i åtanke kan vi 

se att några elever upplevde en svårighet att särskilja de olika religionerna. På frågan om de trodde 

de skulle minnas det schema de gjort i religionen svarade en flicka att hon blandade ihop alla reli-

gionerna och inte trodde hon skulle minnas något. 

5.4.1 Lärande 

Att erfara är alltid att lära sig någonting, menar Marton och Booth (2000). Lärandet blir därmed ett 

sätt att erhålla kunskap om världen. Säljö betonar att vi lär oss olika beroende på vilket synsätt vi 

har. När vi t.ex. läser en text påverkas vår uppfattning om vad lärande är, men den påverkas också 

av om vi ser situationen som en inlärningssituation (Marton & Booth, 2000). Hur du ser på lärande, 

hur du tar itu med lärande och vad du anser att lärande är, påverkar vad du faktiskt lär. 

 

Marton & Booth (2000) beskriver olika uppfattningar om lärande. Det kan handla om ett lärande 

som förknippas med faktiska uppgifter, där det gäller att samla fakta och information som man 

eventuellt ska komma ihåg. Lärandet kan också ses som ett sätt att finna en mening med hjälp av 

uppgifterna och att därmed kunna relatera till tidigare kunskap och erfarenhet. Författarna kategori-

serar lärande på följande vis; dels ett lärande som syftar till att återge det man lärt, dels ett lärande 

som syftar till att lärandet får mening för mig. 

 
”En del uppfattar lärandet som att förvärva kunskap, att komma ihåg något för att senare kunna 

återge det, att kunna använda det man vet. Andra anser att lärandet är att få en förståelse för sa-
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ker och ting, inta perspektiv, att få ett nytt synsätt på världen och ytterst att förändras som män-

niska” (Marton & Booth, 2000, s.60). 

 

Den skillnad Marton & Booth (2000) menar är mellan yt- och djupinriktat lärande, är att ”den förra 

fokuserar på själva uppgifterna och den senare ser bortom uppgifterna, på det som uppgifterna be-

tecknar” (s.60). Författarna exemplifierar detta genom att visa hur en kinesisk elevs lärande kan gå 

till. Vi tänker ofta på memorering av kunskap som ytinriktat lärande, men det vi ser hos den kine-

siske eleven, är en memorering av kunskap som fokuserar på förståelsen av själva kunskapen, vilket 

medför djupinriktat lärande. Vi kan se lärandet i flera steg där det till en början handlar om att me-

morera och återge kunskap, för att så småningom övergå till förståelse och meningsfull kunskap. 

 

Emma ger i sin intervju uttryck för meningsfullt lärande. Hon ser hellre att hon utvecklar ett djup-

inriktat lärande i ett visst ämne, än att bara ”beta av” arbetsuppgift på arbetsuppgift. Eftersom hon 

själv får bestämma över sin tid och avgöra vad som känns väsentligt att fördjupa sig i, ser hon också 

en mening med det hon lär. I traditionell undervisning får eleverna kanske, med tanke på schema-

lagda tider, inte samma möjlighet att gå på djupet i ämnet. Det blir då svårt att se mening eller för-

ståelse med det man lär. 

 

I boken Inlärning och omvärldsuppfattning (Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö, 1999) kan vi se 

liknande tankegångar. På samma sätt som förståelsen bidrar till ett meningsfullt lärande, bidrar den 

också till själva inlärningen. För att inlärningen ska bli lyckad måste personen ha någon form av 

föreställning av det fenomen som behandlas. Utan denna föreställning skulle inlärningen inte inne-

bära någon framgång. Författarna talar om sätt som kan identifiera kunskap. De menar att när man 

kan reproducera vad någon sagt eller skrivit har personen erlagt kunskap. Deras uppfattning är den 

att antingen har man kunskap eller ej. Antingen vet man vad Spaniens huvudstad heter eller så gör 

man det inte. 

 

Under våra observationer har vi kunnat se de olika synsätt på lärande som ovanstående författare 

gett uttryck för. Båda lektionerna gav, enligt vår uppfattning, exempel på ett lärande av åter-

givningskaraktär. Det handlade till stora delar om att utöka sin kunskap, memorera och återge samt 

strukturera upp det de lärt. Att se någon direkt tillämpning av deras kunskap var svårt med tanke på 

vårt korta besök. Det är möjligt att undervisningen gick ett steg längre, så att lärandet blev, det 

Marton & Booth (2000) kallar, ett djupinriktat lärande. 
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Som redan nämnts påverkas förståelsen till stor del av hurdant vårt lärande blir. Marton & Booth 

(2000) betonar vikten av att kunna distansera sig till den kunskap som förvärvats, att kunna memo-

rera och tillämpa samt reflektera över den. Enligt vår uppfattning förekommer undervisningen ofta 

på det sätt som vi redogjort för i våra observationer. Det finns en risk att undervisningen stannar vid 

ett första steg, det blir bara ett återgivande av kunskap, vilket innebär vi går miste om ett mer djup-

inriktat lärande. De lektioner vi observerat gav delvis exempel på hur samtal kan underlätta elever-

nas lärande. Eleverna ställde frågor till läraren då de inte förstod och ibland uppstod mer ingående 

resonemang vilket öppnade för ett större tänkande och därmed lärande. 

6 Diskussion 

Vi har under arbetets gång sett hur de tre begreppen tänkande, förståelse och lärande blivit alltmer 

framträdande. Vi kan också se hur de sammanfaller med varandra, det ena förutsätter det andra som 

förutsätter det tredje. Under våra lektionsobservationer har vi försökt se om begreppen kommit till 

uttryck. Ger undervisningsinnehållet utrymme för elevernas tänkande och förståelse? Vår upp-

levelse av elevernas arbetsuppgifter var att de fokuserade ett alltför ytinriktat lärande. Båda lektio-

nerna handlade till stor del om att memorera och återge fakta och med tanke på den schemalagda 

tiden fick eleverna aldrig chansen att gå vidare och därmed nå ett djupinriktat lärande. Det kan dis-

kuteras om egen schemaläggning skulle kunna möjliggöra det senare. Detta är något vi återkommer 

till. 

 

Smith (2000) m.fl. talar om vikten av att skapa en helhet i lärandet. För att skapa förståelse krävs ett 

holistiskt synsätt, det finns en risk att lärandet delas upp alltför mycket, att vi intar ett atomistiskt 

perspektiv. Det finns också en risk att vi delar upp undervisningsinnehållet så mycket att delarna 

aldrig sammanfaller med varandra. Ett schemalagt upplägg skulle kunna hindra ett mer holistiskt 

lärande. Vårt sätt att strukturera omvärlden är bara en förenkling av verkligheten. I verkligheten 

hänger t.ex. kemi, biologi och fysik samman, men i skolan skiljer vi dem från varandra för att göra 

dem begripliga för oss. Att arbeta tematiskt kan vara en hjälp att sammanföra dessa. Ett närmare 

samarbete mellan olika ämneslärare skulle då kunna hjälpa eleverna att nå det Smith (2000), Mad-

sén (2002) m.fl. kallar ett djupinriktat lärande. 

 

Vi har tidigare berört nyttan med det vi lär oss. Eleverna vi intervjuade tyckte att de kunde ha nytta 

av sin kunskap när de fick användning för den. Det handlar om att kunna plocka detaljer in i en 

helhet. Om eleverna har ett intresse för det de lär följer automatiskt en nyfikenhet på vidare kun-
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skap, vilket leder till en djupare förståelse. Finns inget intresse ger det självfallet motsatt verkan – 

ett ytinriktat lärande. Din inställning till lärandet, påverkar vad du lär. Om lärandet har betydelse 

för oss blir det också meningsfullt. 

 

Ibland kan vi uppleva att det vi lär bara är detaljer, vi kan inte riktigt placera in dem i ett samman-

hang. Det behöver inte innebära ett problem, det kan istället innebära att senare kunskap befäster 

och utvidgar tidigare kunskap. Vi ser inte alltid vad vi lärt men vid rätt tillfälle kan vi plocka upp 

detaljer som vi från början inte såg någon mening med. Lärande kommer med tiden. 

6.1 Vad är det vi lär? 

Vi har tidigare försökt att kategorisera den undervisning vi observerat genom att använda Areviks 

och Hartzells (1994) förmågor och tankekvaliteter. Vi kan se att flera av dessa förmågor förekom-

mer vid de två lektionstillfällen vi observerat, om än på olika sätt. När det t.ex. gäller förmågan att 

systematisera och hitta mönster kan det diskuteras hur mycket stoff som egentligen ska bearbetas. 

Vad är överkomligt för eleverna? Vår uppfattning är att den första lektionen var ytterligare en i 

raden av liknande lektionsupplägg. Det översiktblad eleverna fick var enligt vår mening ett utmärkt 

redskap för att strukturera det stoff som skulle bearbetas. Om detta översiktblad hade fått följa med 

under en längre tid – med inslag av varierad undervisningsform, t.ex. diskussioner och möjlighet till 

reflektion – hade eleverna förmodligen blivit mer hjälpta av denna struktur. Nu upplevdes den 

istället rörig och ganska ointressant för dem. Vår uppfattning är att eleverna under den andra lektio-

nen blev hjälpta av den struktur lärarna satt upp. Här gällde det att skilja två variabler från varandra. 

Det är just det här Martons metod handlar om, att kunna urskilja något från mängden. Eleverna 

relaterar en trosuppfattning till en annan och får därmed en uppfattning av hur världen ser ut. När 

eleverna plockar fakta ur texten handlar det också till viss del om att kunna skilja det ena från det 

andra. 

 

Om läraren förutsätter att eleverna har en förförståelse de inte har, kan det innebära att eleverna 

aldrig får chansen att nå det lärande som skulle ha varit möjligt om läraren bara förklarat ett ord 

eller ett begrepp. För att nå ett större lärande krävs också att eleverna har, det Madsén (1990) kallar 

aktivt förhållningssätt till sitt tänkande. Elevernas tänkande behöver utmanas; blir de bara matade 

med information slipper de tänka själva. Emma poängterar just detta: ”Får jag aldrig möjlighet att 

själv söka kunskap lär jag mig heller inte att ta ansvar för mitt eget lärande”. Vår mening är att de 

observerade lektionernas undervisning hade kunnat utmana elevernas tänkande mer om läraren 

hade ställt öppnare frågor där de kunnat diskutera och resonera själva. Vi saknar de förmågor som 

möjliggör ett kritiskt tänkande och ett personligt ställningstagande. Antagligen beror det på att den 

undervisning vi observerat, inte var upplagd på ett sådant sätt att elevernas egna tankar tillvaratogs. 
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När vi ställs inför nya utmaningar tvingas vi att lösa de kognitiva konflikter som Piaget menar upp-

står. De kognitiva konflikterna leder till ett utvecklande av tänkandet och förståelsen och därmed 

lärandet. De kognitiva konflikterna skulle enligt vår uppfattning kunna jämföras med Martons kri-

tiska aspekter. Vygotskij använder sig av liknande termer som kritiska perioder. Visserligen står de 

olika begreppen för helt skilda saker men poängen är att de leder till något; de för lärandet framåt. 

 

En av de skillnader Emma upplevt som särskilt framträdande mellan de olika skolorna var elever-

nas eget ansvar. Visst finns det en poäng med elevansvaret, men vi kan samtidigt ställa oss frågan 

var gränsen för hur mycket eleverna ska ansvara för går? Var tar läraren vid? Hur pass stor inverkan 

ska läraren ha i elevernas arbete? Vi kan också ställa oss frågan om det är något eleven missar ge-

nom eget arbete och egen planering? Vad skulle det i sådana fall kunna vara? Vi kan inte se att 

någon av de förmågor som Arevik och Hartzell (1994) uttryckt skulle saknas, men vi vill ändå po-

ängtera att kunskapen måste komma från båda håll, både från eleven själv, men självklart också 

från elevens omgivning, däribland läraren. Eleven kan vara bra på att söka information men har 

kanske en svårighet att veta om informationen är aktuell i sammanhanget, därför har läraren en 

ovärderlig roll. 

 

Emma nämner skriftliga prov som något hon upplevde svårt till en början, då hon inte var van vid 

denna redovisningsform. Är det någon nackdel? Har hon förlorat något eller har hon mest vunnit på 

det koncept som varit på skolor hon gått tidigare på? (Enligt henne själv har hon vunnit på det.) Det 

kan finnas en risk att skriftliga prov endast blir en uppradning av fakta och att man därmed går 

miste om en djupare förståelse. Eleven pluggar med inställningen att klara av provet, en vecka se-

nare är allt glömt. Vi vill poängtera att frågans karaktär självklart påverkar elevens inställning till 

det eleven ska redogöra för. Ett självständigt arbete skulle i jämförelse med ett prov kunna innebära 

att eleven sätter sig in i arbetet på ett mer djupinriktat sätt och att kunskapen förhoppningsvis för-

blir. Vår uppgift är att se om några särskilda förmågor kan möjliggöras i de olika praktikerna. 

6.2 Slutkommentar 

Vår tanke har från början varit att undersöka varierande undervisningsformer. I och med att vi 

inspirerats av learning study har vi successivt övergått till att se mer på varierat undervisnings-

innehåll. En undervisningsform kan i sig upplevas invariant, men det behöver inte innebära att 

undervisningsinnehållet inte är varierat, tvärtom. Marton (2008-04-10) hävdar att sättet att lägga 

upp undervisningens innehåll starkt påverkar vad eleverna kommer lära. 
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Det är lätt att vara efterklok. När vi nu i efterhand ser tillbaka på arbetets gång har vi upptäckt en 

del detaljer som kanske skulle ha behandlats annorlunda. Vår tanke var till en början att vi skulle 

besöka flera skolor, men när vi sedan upptäckte att det endast blev ett skolbesök insåg vi att vi en-

dast hade detta material att tillgå och valde istället att fördjupa oss i det. När vi sedan fördjupade 

oss i materialet ångrade vi att vi inte kopierat de texter eleverna skrivit under lektion 2, då se arbe-

tade på egen hand. Vi hade därmed inte tillgång till elevernas tankar (annat än i intervjuerna), på 

samma sätt som under lektion 1 där vi själva varit delaktiga genom den föreläsningsform lektionen 

var uppbyggd på. 

 

De frågor som vi formulerade i samband med observationer och intervjuer har fått fungera som stöd 

i vår undersökning. Vi upplever dem relevanta för undersökningen och kan nu i efterhand se att de 

gav resultat. Det finns frågor som eventuellt kunnat utvecklas, eftersom eleverna inte alltid direkt 

förstod vad vi menade. De hade t.ex. svårt att se när de kunde ha användning av sin kunskap. Här 

fick vi utveckla vår fråga och ge exempel för att de skulle förstå. Metoden som helhet – observation 

och intervju – anser vi vara ändamålsenlig. Vi har fått svar på våra frågeställningar, men vi medger 

också att metoden kunnat ske i annan omfattning, t.ex. genom ett större antal observationer och 

intervjuer. Hade vi fått som vi velat hade vi gärna besökt fler skolor som karakteriserat de respek-

tive undervisningspraktikerna i större grad. 

 

Läraren bör ställa sig frågorna: Vad lär sig eleverna av min undervisning? Är den bra nog för att 

fånga upp alla individer i klassrummet? Vi har tidigare hävdat att varierad undervisning når fler 

elever och det står vi fast vid. Det är också en anledning till varför vi inte vill låsa oss fast vid en 

viss undervisningsmodell. Vi är olika som individer; eget arbete passar vissa elever bättre än andra, 

på samma sätt som styrda uppgifter passar vissa elever bättre än andra. Det kan diskuteras vilken 

roll läraren ska inta i ett klassrum, men vi tror det är viktigt att läraren fortsätter använda sina starka 

sidor oavsett undervisningsmodell. En lärare som t.ex. är begåvad med talets förmåga behöver inte 

sluta använda denna bara för att eleverna arbetar självständigt. 

 

Vår text har behandlat begreppen fri och traditionell undervisning. Vi diskuterade länge hur vi 

skulle namnge de olika praktikerna och även om vi inte kände oss helt bekväma med att benämna 

undervisningen som fri eller traditionell, har vi i brist på bättre förslag använt dem. Svårigheten 

med att använda dessa begrepp är enligt vår mening att de inrymmer så olika uppfattningar. Fri 

undervisning kan fungera på en mängd olika sätt, så även traditionell undervisning. Med litteratur 

och undersökningar i bagaget har vi övergått till att se på den lärarroll som varit framträdande i de 

olika praktikerna. Vi vill hellre karakterisera undervisningen som antingen lärarstödd och lärarledd 

eller lärarförmedlande. De förstnämnda begreppen representerar det vi kallat fri undervisning, me-

dan det senare står för en traditionell undervisning. 
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Vi vill inte ta ställning för eller emot den ena eller den andra praktiken. Allt handlar om hur läraren 

framställer undervisningens innehåll. Vi ser dock en poäng med att inte ha undervisningen alltför 

schemastyrd. Enligt vår uppfattning finns en risk att en alltför schemalagd undervisning kan hindra 

eleverna att utveckla en djupare förståelse, eftersom undervisningen kan upplevas något stressad 

och atomistisk. Vår önskan är att man även under en strukturerad lektion ska kunna stanna upp för 

att fördjupa sig i elevernas funderingar. Överhuvudtaget bör samtalet utgöra en viktig del i under-

visningen. Det är i samtalet vi har möjlighet att bemöta elevernas tankar på samma sätt som ele-

verna får ta del av varandras. Det sociala samspelet har betydelse för individens utveckling. 

 

Eriksson, Arvola Orlander och Jedemark (2008) ställer sig frågan om en varierande undervisnings-

praktik i timplanelösa skolor innebär likvärdiga förutsättningar för elevers lärande. Deras slutsats är 

att de förmågor som möjliggörs i respektive praktik är beroende av vilken skola eleven går och om 

man ses som svag eller inte. Vår egen slutsats, när det gäller vad eleverna lär i en lärarledd eller 

lärarförmedlande undervisning, är att eleverna oavsett praktik kan utveckla samma begåvningar. 

Oavsett praktik har läraren en viktig roll, vare sig den rollen är lärarförmedlande eller lärarledd. Det 

som är avgörande för vad eleven lär är beroende av hur undervisningsinnehållet presenteras. Under-

visningsinnehållets variation är avgörande – inte arbetssättets. 

 

Om nu variationen inom undervisningsinnehållet avgör vad eleverna kommer att lära sig, hur ska 

jag då som lärare veta vad i undervisningsinnehållet som ska variera? Hur bör undervisningsinne-

hållet presenteras för att jag som lärare ska kunna nå så många elever som möjligt? Frågan är om vi 

någonsin får svar på dessa frågor, oavsett hur mycket vi letar. För att veta vad vi lär, måste vi ha en 

föreställning om vad lärande är. Har vi ingen föreställning om vad lärande är, vet vi heller inte när 

vi lärt något. För att veta vad i undervisningsinnehållet jag ska variera, måste jag veta vad jag vill 

att eleverna ska lära sig. Detta är något varje lärare bör ta i beaktning. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Observationsschema 
 
Nedanstående tabell har använts som observationsschema i undersökningen. (Dessa förmågor och 

tankekvaliteter är formulerade av Arevik, & Hartzell, 1994.) 

 

 
Förmågor Ja Nej Kommentar   

Förmåga att syste-

matisera och hitta 

mönster

     

Förmåga att se 

möjliga konsekven-

ser av mänskligt 

handlande

     

Förmåga att ta till 

sig nya begrepp

     

Förmåga att förstå 

problemet med att 

förenkla verklig-

heten

     

Förmåga att gene-

ralisera för att 

vidga använd-

ningen av egna 

erfarenheter

     

Förmåga till per-

spektivbyte och 

inlevelseförmåga i 

både tid och rum

   

 

  



 39

Förmåga att upp-

fatta och samman-

fatta budskapet i 

ett innehåll

     

Förmåga att i tan-

ken röra sig mellan 

det konkreta och 

det abstrakta

     

Förmåga till kri-

tiskt tänkande

     

Förmåga till per-

sonligt ställnings-

tagande
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Bilaga 2: Observationsfrågor 
 
 
Huvudfrågor 

• Hur är undervisningen organiserad (med beaktande av bland annat tid, uppgifter och red-

skap)? 

• Hur genomförs undervisningen (vem gör vad, på vilka sätt och med vilka redskap)? 

• Vilka förmågor kan eleverna utveckla (vad kan den som behärskar praktiken)? 

 

Innan lektionen 

• Vad har lektionen för syfte och mål? Vad finns det för lärandeobjekt? 

• Vad är viktigt att tänka på i undervisningen av detta ämne? 

• Vilka svårigheter kan eleverna ha med ett lära sig ett visst begrepp? 

 

Under lektionen 

• Hur hjälps eleverna svårigheter? 

• Vad händer i respektive klassrum? 

• Vilka förmågor/kvaliteter/kunskaper utvecklas i undervisningen? 

 

Efter lektionen 

• Vad var svårt med att undervisa i detta ämne? 

• Förstod eleverna? Vad förstod de? 

• Hur kan vi få eleverna att utveckla att se på ämnet? 

• Vad lärde sig eleverna? 

 

Intervjufrågor 
• Vad tyckte du om lektionen? 

• Vad har du lärt dig på den här lektionen? 

• Vilket arbetssätt passar dig bäst? När lär du dig bäst? 

• Var det något som var svårt att förstå? 

• Kan du ha någon användning av det du lärt dig? 
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Bilaga 3: Intervju med Emma 
 
Vi har intervjuat en flicka i nionde klass som vi här kallar Emma. Hon går just nu i en kommunal 

högstadieskola men har under tidigare skolår gått på både montessoriskola och kunskapsskola. Vi 

får möjlighet att göra en intervju med Emma, där hon berättar hur hon upplevt sin skolgång och de 

olika undervisningssätt som präglat de olika skolpraktikerna. Intervjun är delvis transkriberad men 

vi har för att underlätta läsningen förenklat samtalet något. 

 

Intervjun fungerar som komplement till tidigare intervjuer, där Emma som äldre elev kan se tillbaka 

på sin skolgång på ett annat sätt än vad de yngre eleverna kan. Emma berättar kort om de olika 

skolor hon gått på. Hon börjar med montessoriskolan. 

 

- Hur var det (undervisningssättet) upplagt? 

- Det var… vi hade ju alltid montessorimaterial och såna saker som man fick jobba själv med. Först 

hade man väl en genomgång då lärarna visade hur det fungerade och sen var det att man fick arbeta 

själv med det. Och man fick bestämma själv när man skulle arbeta med det och hur, alltså på vilket 

ställe man ville arbeta med det, var man ville sitta. Man kunde sitta på mattan, typ på golvet och 

göra det eller vid bordet. 

- Hade ni schema? 

- Neej, vi hade… 

- Eller som en egen planeringsbok? 

- Alltså vi hade… jag kommer inte riktigt ihåg. 

- Neej… 

- Vi hade nån slags veckoplanering. Det var på måndagen då och så skrev man upp vad man 

skulle… vad man borde göra liksom och sen… 

- Typ för varje vecka? 

- Ja, för varje vecka, varje måndag tror jag vi hade det och sen hade vi… jaa… 

- Så det stod inte så här… svenska…matte? 

- Neej, vi hade de här ämnena då man fick gå därifrån, för vi var en… vi hade en väldigt liten skola, 

så jag menar, så såna ämnen… som praktiska ämnen som musik och syslöjd – det var ju schema-

lagt, så att det kunde man ju inte göra när som helst. 

- Nej, det förstår jag. 

- Jaa, och sen lunchen… sen hade vi ju… 

- Och raster? 

- Jaa, raster var ju… vi hade ju bara en rast, vi hade ju bara lunchrasten. Vi hade ju inga raster på 

förmiddagen eller så. Vi hade fruktstund och då fick man bestämma själv när man ville gå och äta 

sin frukt. 
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- Mmm. 

 

- Var det också ämnesinte… nej vad heter det, integrerat med flera klasser, eller? 

- Ja precis, det var ett till tre då och… 

- Är det vanligt? 

- Ja, det tror jag är ganska vanligt i montessori. 

- Mmm. 

- Och sen var det fyra till… sju, nej till sex. Fast sen ändrade de det, så då var det fyra och fem och 

sex till nio. 

- Jag tror anledningen var det där med att fritids, att det blir för många barn från början. 

- Jaa. 

- Det som är typiskt är väl att man själv… 

- Ja, man får bestämma själv vad man vill, alltså… och ofta så märker man ju, det man tycker är 

roligt, det kanske man lär sig fortare och då kanske läraren säger till vad man... alltså visar det man 

behöver. Om man har gjort någonting inom matematik och sen kanske man klarar det, då kanske 

man får gå vidare med något material som är svårare och då… det, det handlar mycket om att lära-

ren ser vad man behöver göra liksom. Så att man själv, alltså kan ta ansvar för, för… 

- Sitt eget lärande? 

- Jaa. 

 

- Om du skulle jämföra lärarens… hur stor del läraren har, vet om dig som person… tycker 

du att det är skillnad? 

- Jaa, det är stor skillnad. Eller jag vet inte, jag gick ju aldrig, lågstadietiden har jag ju bara gått i 

montessori så jag vet ju inte riktigt hur det är sen. 

- Gick du där ett till tre? 

- Neej, jag gick där ett till fem, så… 

- Ja, då blir det inte så mycket att jämföra med. 

- Jag tror ju att… jag hade ju väldigt nära kontakt med mina lärare, alltså det kändes som att de 

kände mig som… som Emma. Emma som person också, inte bara som elev. 

- Ja, det är ju faktiskt rätt så viktigt. 

 

- Men var det en stor klass? Eller hur många var ni? 

- Det var ju… jag tror det var tjugofem då, årskurs ett till tre. 

- Jaa. 

- För det blir inte så många i varje, alltså i varje… 

- Varje årskurs? 

- Nej. 
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- Var det en lärare på er? 

- Nej, det var två, sen hade vi nån extra som inte var där jämt utan, två lärare och så nån extra. 

- Jag bara jämför lite… det är intressant att höra. Det måste vara svårt om det är tre årskur-

ser, då måste man ju nästan vara mer än en lärare? 

- Mmm. 

- Då ligger man ju lite olika. 

- Jaa, fast det var ju inte så för att, det kanske är så att en i ettan har jättelätt för matte typ och en i 

trean kanske har jättesvårt. Då kanske de är på samma nivå i alla fall. 

- Jaa. Men oavsett, att man ligger på olika nivåer… det behövs kanske flera… 

- Flera lärare? 

- Ja precis. Och sen var det kunskapsskolan, gick du där? Den vet jag ingenting om. Jo, jag 

har hört om den men… 

- Jaa, men det är uppbyggt, alltså… svenska, matte och engelska är uppbyggt i steg då, alltså ett till 

trettio. Och så om man säger, trettio när man går ut nian, det är MVG. 

- Okej. 

- Det var sexan till nian. Och jag gick där i sexan och sjuan. 

- Alltså högstadiet. 

- Ja. Man går på typ föreläsningar… eller kommunikations… nej vad heter det… joo kommunika-

tionspass. 

- Mmm. 

- Alltså det är typ när läraren berättar och det är som en vanlig lektion ungefär, fast… och sen har 

man eget material som man har jobbat med... alltså som man jobbar med själv då på andra tider. Så 

man har bara en lektion i veckan med läraren kan man väl säga, i varje ämne då. 

- Oj! 

- Och sen hade man som vanlig lektion, då hade vi ju… då fick vi själva… 

- Så att ni jobbade sen? 

- Jaa. Och där var det ju väldigt så att man har en egen loggbok och där skriver man planering varje 

vecka. Precis vad man ska göra och hur långt man ska komma. Så det var ju väldigt så att man var 

tvungen att ha, alltså strikta mål för varje termin. 

- Jag har inte kommit i kontakt med nåt sånt. 

- Nej, där var det ju verkligen strukturerat. 

- Jaa. Kändes det som att det var stor skillnad mot den första skolan (montessoriskolan)? 

- Ja, alltså. Det var inte så stor skillnad. 

- Inte? 

- Fast, det var ju liksom en helt annan, alltså det var ju annan miljö. Kunskapsskolan var lite upp-

byggt som ett kontorslandskap ungefär. Det var väldigt mycket datorer och sådant. De har inga 

böcker heller. 
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- Alltså inga läroböcker? 

- Neej, det ligger typ på kunskapsporten då, alltså en portal på Internet. 

- Jaha. 

- Då får man skriva ut det man håller på med i varje steg och då är det fem steg och slutsteget då, 

femte steget, det är ett projektsteg, så då får man lära sig, befästa det som man har lärt sig på de fyra 

innan. 

- Alltså ett steg, vad motsvarar det? En vecka? 

- Ehh… 

- Eller kan man säga så? 

- Nej, alltså det är, jag vet inte… varje område kan man väl säga. Man kanske till exempel får jobba 

med filmrecensioner i svenskan. Sen kanske det är bokrecensioner. Och sen kanske det är nåt annat. 

Sen kanske man ska göra något, typ… tidning eller någonting på det femte steget. Då kanske man 

ska ha med både en bokrecension och en film. Så är det lite. Och i matematik, då kanske det är så 

att läraren går igenom… det mesta. Och sen så läser man lite, kanske jobbar med det här själv tre 

lektioner eller nånting. Då kanske man kommer på att, oj, jag behöver fråga om det här, då kan man 

ju göra det vid nästa tillfälle eller… det är ju vanliga lärare där där man jobbar, alltså vid eget ar-

bete.  Men om man vill ha det mer som en föreläsning så kan man ju fråga på de tillfällena. 

 

- Men när ni sitter - du sa att ni sitter på egen hand - då är inte läraren där eller går runt när 

ni jobbar? 

- Jo, det finns alltid en lärare där. 

- Okej. Använder ni datorerna mycket då eller sitter ni i klassrummet? 

- Nej, vi har inga bestämda klassrum där. Det fanns matteavdelningen och sen var det liksom 

svenska och engelska och där fick man jobba som man ville med vad man nu höll på med, alltså på 

olika nivåer. Det gjorde inget, man kunde vara med dem som ehh… alltså, man behövde inte vara 

med sin klass. Man fick ju sitta precis med vilka man ville och arbeta med. 

- Funkar det i helhet? 

- Det funkar ju väldigt bra för vissa och vissa är det inte alls bra för. För vissa behöver ha mer 

struktur, och liksom mer… att man säger till dem exakt vad de ska göra. För att vi hade ju inga 

schemalagda raster heller direkt, om man inte la in rast själv och då kan det ju lätt bli att man inte 

har lagt in någon rast, att man bara sitter och gör ingenting. 

- Ja precis. 

- Så, så kan det ju vara. 

- Kan du säga att de flesta vinner på en sån undervisning? 

- Mmm, jag tror de flesta vinner på det. 

- På vilket sätt? 
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- Just därför att man själv ser så tydligt vad för något man behöver jobba med. Man skapar en egen 

motivation även om man kanske inte tycker att själva ämnet är roligt. Man ser så tydligt att man går 

framåt, uppåt i stegen. Så jag tror man vinner på det. 

 

- Är kunskapsskolan profilerad? Jag tänker på att ni använder datorer mycket. 

- Nej, det är inget speciellt för kunskapsskolan så. Men så är det svenska, matematik och engelska 

som har såna här steg och sen har man i naturvetenskap och SO-ämnen, då har man kurser, tråd-

kurser kallas det. Och då är det kanske antiken som man jobbar med, på alla sätt. Man kanske job-

bar med det i samhället, i historia, religion och samtidigt kanske man får med hur, alltså vad som 

uppfanns under antiken. Då får man ju NO också. 

- Lite som tema? 

- Ja och det tycker jag var väldigt bra för att… det tycker jag är den absolut största skillnaden på 

kommunala, vanliga skolor, att läraren inte riktigt kan, alltså jag tror de pratar med varandra, men 

det känns som att det är… man kanske läser geografin om USA först och sen kanske det tar ett år 

och sen så läser man samhällsvetenskapen om USA och det känns så onödigt att man måste läsa det 

så långt emellan. För det är ju det som kunskapsskolan gör väldigt mycket, att typ läsa allting till-

sammans och samlat och man har flera olika lärare och läser samma saker. 

- De hade mycket närmare samarbete? 

- Jaa. 

- Fast det tvingas man ju till. 

- Jag tror det krävde mer av lärarna för att det var ju liksom, de var ju tvungna att engagera sig i de 

andra lärarna hela tiden. Så ja, de var ju tvungna att samarbeta, kan man kanske säga. 

 

- Kan du komma på nånting som man missar? Känns det som att det bara är positivt? 

- Ja, men det kanske är… jag vet inte, det kan ju vara att man kanske missar saker då man jämför… 

alltså, om man till exempel vill fokusera på en viss tidsålder eller nåt land så kan det väl vara så att 

man missar andra saker som hör till, eftersom man bara läser just om… exempelvis kommunistiskt 

styrelseskick. Då kanske man bara läser om Sovjet eller Ryssland och kanske inte läser nånting om 

Kina, så kan det ju vara. 

- Men samtidigt, när man väl har läst det så kan man ju ofta tillämpa det på annat. 

- Ja precis. Det enda var att vi hade väldigt lite naturkunskap, kemi och fysik och såna saker, men 

det berodde ju på att vi inte hade några lokaler till det. Så då åkte vi upp en vecka till Falun varje 

termin och där är det bara såna ämnen som kemi och fysik, slöjd och hemkunskap. 

- Så slöjd och hemkunskap hade ni inte heller? 

- Nej, det hade vi inte. Så det enda vi hade som praktiska ämnen var ju typ idrott och musik. 

 

- Skulle du ha upplevt arbetssättet svårare om du inte hade gått i montessoriklass innan? 
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- Ja, jag tror att det var lättare att komma in i kunskapsskolan om man hade gått i montessori, jag 

vet inte men jag tror det. 

- Vad var det som gjorde att ni valde det? 

- Jag vet inte, jag hade gått på montessoridagis, så när dagis var slut så blev det naturligt att man 

började montessori förskoleklass. Sen fortsatte jag där i skolan. Sen så slutade jag på montessori 

eftersom de skulle göra om. Fyran till sexan hade varit en klass förut och de skulle hugga av sexan 

till högstadiet och då tyckte jag att jag inte hade… alltså högstadiet var lite si så där på just den 

skolan där just jag gick. 

- Så det finns montessori även på högstadiet? 

- Jaa. Det var några som gick kvar där men många slutade och då så bytte jag också skola till kun-

skapsskolan. Det var ju ändå på nästan samma sätt, eftersom montessorimaterialet tar slut vid hög-

stadiet i alla fall. Jag vet inte, men jag tror att det är där det (montessoripedagogiken) faller lite. 

Men det är förmodligen så att montessori och kunskapsskolan är ganska lika. 

 

- Kan du känna att det verkligen är materialet som gör att det är bra? Eller är det själva 

arbetssättet? 

- Det är nog både och. Det är nog det att lärarna typ engagerar sig, men materialet gör ju så att det 

blir kul. Många grejer är faktiskt väldigt vackra och roliga att jobba med, de ser fina ut. När man är 

liten så är ju sånt viktigt, att det är roligt att jobba med. En del material hade vi uppbyggt som spel, 

så att man lär sig på det och sånt tror inte jag det är så jättemycket av i vanliga skolor. Jag tycker att 

materialet är jättekul, att man till exempel får känna hur mycket ett ental och ett hundratal är och 

såna saker. Sen är det det att man får typ ljuda bokstäverna när man ska lära sig skriva och sånt. 

Bokstäverna är i sandpapper och sånt där, jag vet inte om man har det i vanliga skolan. 

- Jo, jag vet, jag känner till en del. Till exempel sitta och känna ett ”S” eller forma i lera. Att 

man gör olika saker. 

- Ja precis, det är just att man ska göra det praktiskt. 

 

- Men vad blev den största skillnaden sen då, när du flyttade? 

- När jag kom hit tänkte jag bara ”men vilken oeffektiv skola!” Alltså helt otroligt oeffektiv. Jag 

kunde verkligen inte förstå de där tio-minuters rasterna, kvartsrasterna, alltså jätteirriterande tyckte 

jag verkligen att det var. Precis när man satte igång och jobba - bara fyrtio minuter - så är det slut, 

tycker jag liksom. 

- Det var på högstadiet? Hade det varit någon skillnad om du hade fortsatt kunskapsskolan? 

- Ja, det hade det nog varit. Då hade väl lektionen fortsatt. 

- Så det kändes som att det bara blev avbrutet varje gång du hade kommit igång? 

- Ja, det var verkligen så. Alltså när jag kom hit då, just att det var så oeffektivt med tiden – jag 

förstod inte vad man skulle ha de där kvartarna till, för man gjorde ju ingenting. Det enda som man 
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kunde göra var att sitta i korridoren och vänta till nästa lektion och det känns som om man förlorar 

på det. Om man tänker på alla kvartarna om året, så måste det ju liksom bli flera veckor! Nej, kan-

ske inte riktigt så mycket, men det kändes väldigt mycket. 

- Jaa. Var det någon som förstod dig? 

- Nej, de kunde nog inte förstå, de bara ”aha, vadå liksom”, de var ju vana vid det. De byter ju inte 

klassrum lika mycket på låg- och mellanstadiet, det är väl först i högstadiet som man byter klassrum 

och lärare hela tiden. 

- Det kanske är det som gör att man måste ha de där extra minuterna? 

- Ja. 

- Och om du hade fortsatt på kunskapsskolan? 

- Då hade jag förmodligen kunnat jobba med matten hela förmiddagen. 

 

- Den lärare som är inne klassrummet är väl oftast inriktad på ett visst ämne, till exempel SO-

lärare. Kunde du känna att den här läraren kunde hjälpa dig med allt ändå? 

- Men det var ju så, att om man behövde jobba med matten så satt man i matte workshop, hette det. 

Och då var det en mattelärare där som hade matte som ämne. 

- Så då gick man bara till det klassrummet? 

- Precis. I och för sig, man var ju tvungen att flytta och byta klassrum, men du kunde ju bestämma 

själv hur länge du ville jobba och så där och när du hade fått in arbetsron så behövde du inte gå 

precis. Det är väl det som är skillnaden. 

- Mmm. Men det känns som att du förlorade en del på att byta? 

- Nja… 

- Eller känns det som att du har fått till något annat? 

- Nej, men det känns som att, förmodligen skulle det nog ändå bli så när jag började gymnasiet. Jag 

hade inga planer på att fortsätta i en speciell skola när jag gick gymnasiet, så då handlade det bara 

om att det blev två år tidigare i alla fall. Jag vet inte, det känns som att jag har provat på många 

olika skolor i alla fall. 

 

- Nu har du i och för sig sagt en del om det, men om du bara skulle säga, när lär du dig bäst? 

Jag tänker mer på arbetssättet. 

- Jag tycker att jag lär mig bäst när jag får bestämma själv. Alltså hur jag ska jobba och när jag ska 

jobba. 

- Det är klart, alla fungerar olika. Som du sa, det finns säkert de som tyckte att det var job-

bigt. 

- Ja, det handlar mycket om att man… Jag har alltid tagit eget ansvar och då fungerar det ju väldigt 

bra att gå i en sån skola, att få bestämma själv hur mycket man ska jobba med det. 
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- Men vi hör ganska mycket om barn som har svårt att koncentrera sig och så där, att ett sånt 

sätt skulle vara svårt. En del behöver höra att ”nu gör du det här”. Om man säger ”du får 

välja matte eller svenska”, kanske det blir så att man bara går runt i klassrummet. 

- Det finns ju såna, absolut! Såna som kanske inte skulle ha gått i en sådan skola för att de slappar 

för mycket. De har ingen som är hack i häl hela tiden. 

- Men är det något problem? Var det så att ni påverkades av det? 

- Neej… 

- Eller känns det som att det var en grupp där de flesta var… 

- Ja, de flesta. Det är ändå så att man umgås med vissa personer och då kanske de är mer ansvars-

fulla, men det finns ju alltid de som är störande. Jag tycker ju så, om man är i skolan ska man ju 

jobba och de som inte gör det, de kan ju vara väldigt störande. Och de finns ju lika mycket i vanlig 

skola. 

- Jo, men visst, självklart. Men jag tänker mer på själva arbetssättet, att det kanske skulle 

kunna lägga upp till att vissa elever går runt och gör ingenting. Men de finns ju fortfarande, 

det är som du säger. 

 

- Om du tänker mer på lärarens roll, hur den förändrats på de skolor du gått. Om du jämför 

med den skola du går på nu. Du sa från början att det kändes som att de hade mera… kände 

dig på ett annat sätt? 

- Jo, men det är väl också, det var ju lågstadiet och mellanstadiet och det var ju en mindre skola. 

Det är ganska viktigt. Jag menar att om det bara var trettio på två lärare, eller tjugofem på två lä-

rare, så blir det ju inte så många. Men det kändes som att de kände en mer som person liksom. Och 

sen i kunskapsskolan, då verkade det ju vara som att alla lärare var tvungna att… alltså, de var väl-

digt intresserade av att lära oss så mycket som möjligt och de kanske de är här också, på en vanlig 

skola, men det är liksom… – jo det är de, det vet jag att de är, en del i alla fall - men det kanske 

märks mer på kunskapsskolan eftersom man har de där samlingarna. Varje elev hade också person-

lig handledning en gång i veckan. Då var läraren med och gick igenom planeringen med eleven, en 

och en, omkring tjugo minuter. Om det fanns de som försökte slappa, så syntes det ju där väldigt 

tydligt, för då hade de ju inte kunnat bocka av det i boken och då hade de ju fortfarande inte gjort 

det. Och då kan ju den där läraren trycka till dem lite och säga att nu måste de bättra sig. 

- Var det olika lärare? 

- Nej, det var samma. Man hade en mentor. 

 

- En av våra frågeställningar är… dels så har vi tänkt att se på skillnaden mellan fri och 

traditionell undervisning och sen så skrev vi också en fråga om vad eleverna lär sig. Jag me-

nar inte sån kunskap som att Stockholm är Sveriges huvudstad, utan istället att man lär sig 
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en viss förmåga, till exempel har du nämnt att ta mera ansvar. Kan du säga någon som är väl-

digt framträdande inom en viss skola? 

- Det tycker jag att det är… att tillägna sig kunskap själv och att man får välja själv hur man vill 

lära sig det och söka kunskap. Det finns kanske inte alltid någon given kunskapsskälla, du kanske 

får leta i böcker själv eller på Internet och det tycker jag att det kan vara ganska skönt att man inte 

har en given källa som. ”det här ska du lära dig i den här boken”. Utan då kan man ju få en vidare 

syn på olika saker. 

- Men har det känts jobbigt någon gång? Ungefär som, vad är det läraren vill att jag ska 

svara? 

- Så kan det ju vara. Vi hade ju aldrig prov eller så, men om man har det, så kan det ju vara svårt 

eftersom man har tagit från så många källor. Så då kan det ju kanske bli att man får tänka efter lite, 

vad är det egentligen läraren vill att jag ska skriva. Det kan väl kanske vara ett problem. 

- Kunde de säga till någon gång om ni var fel ute? 

- Nja, oftast om det var så, då var det kanske att man hade rätt svar men man kanske hade formule-

rat det på ett annat sätt än vad läraren tänkt att man skulle göra. 

- Det behöver ju inte vara negativt, ofta tänker man ju inte likadant. Det blir lite fel om man 

sitter och tänker att det är läraren som ska tycka att det här är rätt. 

- Nej, men så tänkte jag aldrig. 

 

- Var det mycket samtal och diskussioner? Fanns det någon skillnad mellan skolorna? 

- När jag var liten så kunde man ju inte skriva så mycket så då var det väldigt mycket att man pra-

tade om allt, i alla ämnen. Och sen, efter det, i kunskapsskolan så var det rätt mycket att vi hade 

diskussioner, vi hade redovisning ibland eller diskussioner eller något liknande. 

- Var det ett vanligt redovisningssätt? 

- Jaa, det var det. 

- Du sa att ni inte hade så mycket prov. 

- Nej, det hade vi inte, det var mest inlämningsuppgifter och redovisningar, antingen som debatt i 

grupp eller så hade vi som vanligt muntligt framträdande, alltså att man hade läst in sig på nåt och 

så hade man som en egen föreläsning. Man var ju tvungen att vara rätt säker på att typ prata inför 

gruppen då. 

- Om du ska visa vad du har lärt dig, hur vill du helst visa det då? 

- Det beror på. Jag tror att det lättaste för läraren är när man har prov, för det verkar som att det är 

lättast för dem att se precis ”det här är fel, det här är rätt”. Det kan vara skönt om man vet att man 

kan det rätt upp och ner, alltså om man har läst in allting i boken, då kan det vara väldigt smidigt att 

bara skriva. Fast jag tycker, att det roligaste är kanske att skriva nånting själv och lämna in det som 

ett dokument eller så. 
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