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Förord
 
 
 
 

Arbetet med denna skrift har pågått under lång tid. Den första doku-
mentationen insamlades redan läsåret 2003. Därefter har skrivarbetet 
pågått i intervaller parallellt med att jag arbetat med lärarutbildningen 
vid Lärarhögskolan i Stockholm. Under arbetets gång har jag fått tillfälle 
att samtala om mitt projekt med arbetskamrater inom lärarutbildningen. 
Jag har också fått möjlighet att diskutera mitt arbete på forsknings-
seminariet vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning 
mot humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet.  
Tack för det. 

 
Forskningssekreteraren Marianne Stevendahl har bistått med renskrift av 
ljudband och textredigering – Tack. Detta gäller även Gull-Britt Larsson 
som gjorde den slutliga lay-outen för rapporten.  

 
Insamlingen av det forskningsmaterial som ligger till grund för denna 
text skedde inom ramen för ett forskningsprojekt som ursprungligen 
finansierades av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och 
därefter av Utbildningsvetenskapliga kommittén på Vetenskapsrådet. 

 
Stockholm i augusti 2008 

 
Margareta Adolphson 
 

5

Adolphson, Margareta (2008) Två terminer - eller jag som trodde att jag kunde. Gem rapport 6



 

 

Adolphson, Margareta (2008) Två terminer - eller jag som trodde att jag kunde. Gem rapport 6



 

Inledning
 
 
 
 

Jag hade mer och mer känt en längtan tillbaka till grundskolan. 
Efter drygt tjugo år som mellanstadielärare hade jag nu i åtta år 

arbetat med lärarutbildning. I åtta år hade min huvudsakliga verksamhet 
bestått i att föreläsa, undervisa, samtala och diskutera med lärarstudenter 
om undervisningskonsten, om deras förberedelser för och nyvunna 
erfarenheter av skolans värld och klassrumssituationer utifrån ett annat 
perspektiv än att själva vara elever.  

Jag hade bevistat ett stort antal skolor, gjort praktikbesök och lyssnat, 
observerat och samtalat om lärande och lärandesituationer med studen-
ter som gjorde sina, ibland trevande försök inom klassrummets väggar 
och i skolan. 

Jag arbetade på Lärarhögskolan i Stockholm med kurser i de sam-
hällsorienterande ämnenas didaktik, med svenskämnets didaktik och 
med kursmoment av mer allmänpedagogisk natur.  

En vår fick jag uppdraget att samla in texter från två grundskolor där 
barn skulle skriva om sina tankar om livet utifrån några givna ämnen, till 
exempel såsom vad rättvisa är, tankar om Gud och universum och om 
olika typer av relationer. Insamlingen av dessa texter var en delstudie i 
ett större projekt som gällde olika aspekter av unga människors tanke-
värld.1 

I samband med insamlingen av dessa texter, upptäckte jag att elev-
texterna från de olika skolorna hade olika karaktär – inte bara språkligt, 
utan också innehållsmässigt.  

Från den ena skolan kom tankar och texter liknande dem jag tidigare 
ofta mött. I den skolan gick främst svenska elever. 

Från den andra skolan kom texter som innehöll andra typer av 
berättelser, främst när det gällde tankar kring Gud och religion. Dess-
utom skrev flera av dessa elever att de var glada och tacksamma över att 

                                                 
1 Hartman, Sven & Torstenson-Ed, Tullie (2007) Barns tankar om livet. Natur 

och Kultur.  
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forskarna på lärarutbildningen var intresserade av barns tankar kring 
detta viktiga ämne. I den skolan fanns elever från alla världens hörn. 

Min nyfikenhet var väckt. 
Jag hade aldrig arbetat i en mångkulturell skola och jag började 

fundera på om mitt sätt att tänka om och arbeta med lärande skulle 
fungera också i en sådan miljö. 

Nyfikenheten och lusten att återvända till grundskolan, eleverna och 
undervisningen växte sig så stark att jag sökte tjänstledigt från Lärar-
högskolan och vikarierade i drygt två terminer i den mångkulturella 
skolan i en av Stockholms förorter. 

Där såg jag en möjlighet att pröva om det jag så ofta hävdat i under-
visningen med lärarstudenterna, skulle hålla i denna nya praktik. 

Under drygt två terminer fick jag alltså möjligheten att stifta bekant-
skap med en skolverklighet som visade sig vara både lik och mycket olik 
den jag tidigare arbetat i. 

Det är kring dessa erfarenheter denna rapport handlar. 
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Skolan, klassen och dagboken 
 
 
 
 

Materialet till rapporten bygger på inspelade dagboksreflektioner kring 
det arbete jag hade under de drygt två terminer jag var lärare i den 
aktuella klassen. För att ge en inramning till det innehåll jag senare 
behandlar, ger jag här en kort beskrivning av den skola, den klass och 
några yttre förutsättningar, som gällde för den aktuella tiden. 

 
 

Skolan
Skolan är en mindre förortsskola i Stockholm. Där gick vid denna tid 
(vårterminen 2003 t.o.m. vårterminen 2004) drygt 350 elever. 

Majoriteten av dessa elever, ca 70 %, hade en annan etnisk bakgrund 
än svensk. Somliga elever var födda och uppväxta i Sverige, men en del 
hade bott här kortare tid. 

Skolan bestod av ett antal provisoriska baracker och runt skolan 
fanns ett antal hyreshus, där de flesta eleverna och deras familjer bodde. 
En del av eleverna kom också från ett radhus- och villaområde som låg 
en bit bort från skolan. 

Lärarna och fritidspersonalen på skolan var organiserade i så kallade 
spår efter skolår. Det fanns ett F-2 spår, ett 3-5 spår och ett 6-9 spår. Jag 
placerades i spår 3-5 eftersom jag fick ansvar för undervisningen i år 4. 

Till min hjälp hade jag de första tre veckorna en fritidsassistent i 
klassrummet större delen av dagen. Efter den perioden var jag ensam 
med gruppen, utom de två sista månaderna på höstterminen, då flera 
lärare gick som resurs i min grupp. Orsakerna till detta kan vara att 
skolledningen ansåg det nödvändigt att fler lärare lärde känna gruppen, 
eftersom jag av flera skäl var tvungen att lämna klassen en bit in på 
vårterminen (04). 

Under hela tiden hade klassen och jag regelbundna träffar med skol-
kurator i form av ”samtal i ring”, vilket innebar att kurator kom in och 
ledde samtal i klassrummet under ett lektionspass kring det som för 
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tillfället var aktuellt i gruppen. Jag hade också stort stöd och täta kon-
takter med elevvårdsteamet och skolsköterskan. 

En gång per termin genomförde personalen på skolan en temavecka 
som hela skolan deltog i. 

 
 

Klassen och min tjänst 
Jag tjänstgjorde som klassföreståndare på heltid i en klass med sjutton 
elever, nio pojkar och åtta flickor.  

När jag kom till klassen, en bit in på vårterminen år 2003, gick 
eleverna i år fyra. 

Att jag kom till klassen när vårterminen redan startat berodde på att 
samarbetet mellan elevgruppen, föräldrarna och den föregående läraren 
havererat. Den tidigare klassläraren stannade dock kvar på skolan, men 
fick annan undervisning. Jag hade god hjälp av den läraren som mentor, 
eftersom jag var ny på skolan. 

De ämnen jag fick ansvar för var de samhällsorienterande och 
naturorienterande ämnena, samt svenska, engelska, matematik och bild. 

Av eleverna hade fyra stycken svenska som modersmål och tretton 
annat modersmål, med varierande kunskaper i svenska. Efter sommar-
lovet hade fyra elever flyttat till andra skolor, varav två elever med 
svenska som modersmål. En ny flicka, med afrikanskt ursprung, tillkom. 

 
 

Dagboken
För att dokumentera de intryck, erfarenheter, frågor och tankar som jag 
fick i arbetet med klassen och i skolan, började jag ganska omgående 
använda mig av dagboksanteckningar. Jag talade in mina tankar och 
reflektioner via bandspelare efter skoldagens slut, oftast varje dag, men 
ibland mer sällan. Att jag valde denna metod, berodde helt enkelt på att 
det syntes enklare i stunden, än att skriva.  

Dessa intalade tankar och reflektioner handlade om vad som hänt 
sedan sist, men också om frågor som uppstått och tänkbara handlings-
alternativ för framtiden.  

Jag bestämde mig redan från början för att inte lyssna på banden, 
förrän jag arbetat klart med klassen. Detta för att inte påverkas av vad 
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jag talat in, utan mina beslut och mitt handlande skulle styras av faktorer 
jag mindes av andra skäl, så som jag tidigare arbetat i klass och så som 
jag tror att många lärare gör. Min uppfattning är att många lärare 
grundar sin fortsatta planering och sitt fortsatta agerande i klassrummet 
på det man minns, eller tror att man minns, genom att till exempel titta 
på sina lektionsplaneringar, genom att samtala med kollegor och elev-
vårdspersonal och genom att studera elevernas reaktioner, arbete, pro-
duktioner och resultat. 

Dagbokstankarna, som omfattar 4,5 timmars tal, har sedan tran-
skriberats till skriven text.  

När jag jämför den nedskrivna texten med dagbokstankarna, märker 
jag att innehållet på flera plan känns mer neutralt. Suckar, tankepauser, 
tveksamheter, betoningar och känsloutspel riskerar i en skriven text att 
försvinna eller neutraliseras.  

När jag däremot lyssnar igenom dagboken efteråt hör jag hur jag låter. 
Jag upplever att jag i början låter ganska neutralt konstaterande då jag 

försöker reda ut vilka typer av undervisning eleverna haft innan jag kom 
in i bilden. 

Efter en månads arbete börjar jag oftare och oftare låta trött. Jag 
säger också på bandet att jag känner mig ”helt utmattad efter en skol-
dag” och redan i mitten av den andra månaden talar jag om att jag 
”känner att det här går inte”. Jag talar om att jag känner mig mycket 
trött och nästan gråtfärdig när skoldagen är slut. 

Längre fram på bandet talar jag om orsakerna till detta, att det bland 
annat beror på svårigheterna med ”att försöka hålla röda tråden” och 
problemet med att ”driva lektionen vidare trots ideliga störningar”. 

Efter knappt två månader undrar jag vad jag egentligen gör när jag är 
i skolan:  

”Är det meningsfullt? Är det meningslöst? Försöker jag bara att få 
tiden att gå eller gör jag saker som jag tror att dom behöver?… Jag 
måste hela tiden vara på min vakt. Hela tiden tänka på – vad gör jag nu? 
Hur använder jag det här? Hur gillar de det här? Är dom sugna på det 
här?” 
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Under hela vårterminen återkommer jag till dessa tankar, varvat med 

perioder av positivism och tro på att jag hittat elevernas motivation, 
men också beskrivningar av en del didaktiska haverier.2 

Under höstterminen ändras min ton och jag låter oftare mer glad och 
positiv. Kommentarer av slaget att ”det är lustfyllt att jobba med dom 
här barnen” och att ”det är ganska lugnt i klassen” börjar dyka upp, 
varvat med trötthetsutspelen. 

Jag upptäcker att jag, med hjälp av dagbokstankarna minns mycket 
mer omkring händelserna än det jag talar om på banden. Dagboks-
tankarna hjälper mig också att minnas andra händelser och får mig 
ibland att återuppleva känslan jag hade vid det speciella tillfälle jag talar 
om. 

Det blir också väldigt tydligt hur mycket tal- och tankeutrymme den 
sociala situationen i klassen får och att vissa individer figurerar i mina 
tankar väldigt ofta, jämfört med tankar kring organisering och planering 
av själva ämnesundervisningen. 

I dagboksinnehållet finns många spår jag skulle kunna följa och för-
djupa mig i. Jag skulle till exempel kunna studera klassens sociala utveck-
ling eller demokratiarbetet, hinder för undervisningens genomförande 
eller skolans kultur och organisation, elevvårdsarbete eller någon elevs 
utveckling eller ett ämnes utveckling. 

Min avsikt med detta arbete är att försöka få syn på faktorer som 
avsiktligt eller oavsiktligt styrde utformningen av undervisningen. Där-
för har jag valt att bearbeta avsnitt ur dagboksanteckningarna som jag 
tycker speglar några av dessa faktorer. 

Dessutom redovisas avsnitt där jag tycker mig finna exempel på en 
spänning eller motsättning mellan elevernas behov och utbildningens 
krav. Med utbildningens krav menar jag t.ex. statens och skolans 
officiellt proklamerade målsättningar i form av styrdokument, regelverk 
och rutiner. Men också de krav som mer eller mindre kan upplevas från 
föräldrahåll och från skolledning, den aktuella skolkoden3 och krav som 
mer eller mindre uttalas via traditionella läromedel och i mediedebatten. 

                                                 
2 Brusling, Christer & Strömqvist Göran (1996) Reflektion och praktik i läraryrket.

Studentlitteratur, s. 86.  
3 Arfwedson, Gerhard & Lundman, Lars (1984) Skolpersonal och skolkoder. Liber 

Utbildningsförlaget.
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Syfte och frågeställningar 
Jag vill med detta arbete försöka få syn på det som sker i det som synes 
ske, när man som lärare planerar och genomför ett arbete med en grupp 
elever.  

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 
 

Vilka faktorer i elevgruppen, hos läraren och i klassrummet styrde, 
avsiktligt eller oavsiktligt utformningen av undervisningen? 

 
Vilka uttryck tog sig spänningen mellan utbildningens krav, så som de for-
muleras i läroplan och kursplaner, och elevernas behov i min undervisning? 

 
Grunden för denna text är de arbetsnoteringar jag talade in på diktafon 
efter arbetsdagens slut och inom ramen för dessa vida frågeställningar 
har jag riktat särskild uppmärksamhet mot följande aspekter i min 
bearbetning av materialet: 

 

Lärare (n) 
Vem är jag som undervisar? Vilken syn på kunskap, elever och lärande 
har jag? 

I detta avsnitt kan man säga att jag presenterar min förförståelse av 
mig själv som lärare genom min lärarfilosofi som jag formulerade i 
samband med en handledarutbildning, 1997. 

 

Elever (na) 
Vilka elever hade jag? Hur uppfattade jag dem? Hur kan jag beskriva 
gruppen? 

I detta avsnitt presenterar jag elevgruppen, det vill säga den klass jag 
hade under de två terminer dagboken sträcker sig. Beskrivningen av 
gruppen sker delvis med hjälp av dagboksnoteringarna, men också med 
hjälp av de minnen som återuppstått när jag läst igenom dagboken. 
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Innehåll (et) 
Vad är innehållet i den undervisning jag beskriver? 

Varför väljer jag det innehåll, metoder och arbetssätt som jag be-
skriver? Vilka motiv tycker jag mig kunna upptäcka det vill säga, hur 
legitimerar jag det jag gjorde? 

Hur gör jag? Det vill säga, vilka metoder och arbetssätt väljer jag och 
hur förhåller jag mig till undervisningsinnehållet och eleverna? 

Hur beskriver jag händelseförloppet, hur återupplever jag händelse-
förloppet och hur tolkar jag förloppet i backspegeln? 

Tyngdpunkten i framställningen ligger i detta avsnitt. Elev- lärardel är 
här inflätat i innehållsdelen och innehållet är på ett annat sätt än i de 
övriga ”hörnen” beroende av sina aktörer. 

  
Meningen med de tre avsnitten är att de tillsammans ska ge en så full-
ständig bild av påverkansfaktorerna i undervisningen som möjligt. 
Samma citat återkommer ibland under olika rubriker, då jag uppfattar att 
de går att tolka utifrån olika utgångspunkter. 

Tiden, i betydelsen – när på terminen, när i min bekantskap med 
gruppen är också en faktor av betydelse då det tar tid att lära känna en 
grupp, få dem bekanta med olika arbetsmetoder och arbetssätt och det 
tar tid för dem att lära sig vad den enskilde läraren menar och vill med 
arbetet. 

För att möjliggöra för läsaren att få syn på en eventuell progression 
redovisas materialet under avsnittet ”Innehåll” huvudsakligen i krono-
logisk ordning. 

Efter redovisningen under rubrikerna ovan, redovisar jag ett sam-
manfattande avsnitt med tankar, slutsatser och diskussion. 

Citaten från dagboken är direkt nedskrivet tal. De markeras som regel 
genom radbyte och återgivning i mindre stil. Tre punkter i citaten 
betyder utelämnad text. Tankestreck anger tankepaus på bandet eller 
direkt anföring. Inga ändringar har gjorts förutom att namn på elever 
eller personal som nämns på bandet har ändrats till beteckningar som: 
en pojke eller flicka, alternativt kollega eller arbetskamrat. 
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Om reflektion, de didaktiska frågorna 
och den didaktiska triangeln 

 
 
 
 

När en lärare planerar och genomför ett arbete med en grupp elever, gör 
den en rad val och fattar en mängd beslut. Läraren har medvetet eller 
omedvetet vissa bestämda syften och mål med det stoffinnehåll, metod-
val och arbetssätt den väljer vid varje tillfälle. Denna planering styrs 
bland annat av lärarens människosyn, kunskapssyn och syn på lärande. I 
klassrummet händer ibland det som läraren förväntar sig ska hända, men 
ibland – och kanske inte så sällan- händer någonting annat. Vad är det 
som händer, och framförallt, går det att upptäcka vad och varför detta 
andra, hände?  

Utifrån det som händer i klassrumssituationen måste läraren många 
gånger fatta nya snabba beslut. Ibland får dessa beslut till följd att under-
visningen tar en delvis, eller helt annan riktning än den läraren från 
början tänkt sig. Vad styr läraren och motiverar de val den gör och vilka 
konsekvenser kan dessa val få för den fortsatta undervisningen och 
planeringen av undervisningen för läraren – och för eleverna? 

Genom att reflektera och utvärdera sin egen undervisning kan läraren 
försöka upptäcka vad som påverkar olika situationer och lära av den 
egna undervisningen, skriver Mikael Alexandersson4. Det handlar om att 
bli medveten om sina egna antaganden och skapa distans till egna ruti-
ner. Läraren kan ta utgångspunkt i egna kunskaper och erfarenheter och 
analysera och värdera olika alternativ för att välja det som mest troligt 
leder till elevernas utveckling och lärande. 

Utvärdering är mer eller mindre trovärdiga beskrivningar av under-
visningen såsom lärarna och eleverna upplever den. Utvärdering ger inte 
”sann” och uttömmande kunskap om det som utvärderas. Däremot kan 
hållbarheten i olika tolkningar kritiskt prövas. Utvärdering blir fram-
gångsrik först när den enskilde läraren gör sin skolverklighet begriplig, 
hanterbar och påverkbar. Den enskilde lärarens reflektion utgör själva 

                                                 
4 Alexandersson, Mikael (1996) ”Att lära av undervisning”. I Brusling 

C. & Strömqvist, G. (red) Reflektion och praktik i läraryrket, s. 143 ff. 
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grunden till det egna lärandet. Att försöka fördjupa förståelsen för sitt 
eget tänkande är viktigt, för att vinna kunskaper om sin vardag som 
lärare.5  

Reflekterad utvärdering kan vara ett sätt att ge lärare redskap att 
bättre förstå, förklara och förändra den egna undervisningen. Det är då 
viktigt att reflektionen innefattar även vad som sker och tankar kring 
eventuella orsaker till varför. 

Att reflektera kring och utvärdera undervisning och då dessutom den 
egna undervisningen, låter sig inte så lätt göras. Det finns många 
beskrivningar av alla de komponenter som planering och genomförande 
av undervisning beror och påverkas av.  

Göran Linde skriver t.ex. i sin bok om Läroplansteori att varje 
”undervisningsförlopp har sin egen historia om hur stoffurvalet reali-
serats, vilka faktorer som spelat roll och hur de slutliga avgörandena 
skett”.6 

För att komma fram till en vetenskapligt underbyggd och för alla 
parter tillfredsställande läroplans- och undervisningsmodell, studerar 
man inom didaktiken principer för stoffurval, innehållsorganisation och 
arbetssätt, både i läroplanens rekommendationer och i den faktiska 
undervisningspraktiken.7 

Didaktikens grundfrågor brukar sammanfattas i de tre frågorna Vad, 
Varför och Hur, men också med tillägg av frågor som Vem eller Vilka. 
Dessa frågor kan vara en hjälp för läraren att få stöd i att förklara 
innebörden av sina handlingar i klassrummet, skriver Gunilla Molloy. 
De kan användas som analysredskap för att undersöka hur en lärare 
konstruerar ett ämne och sin metodiska gestaltning. Didaktiken är också 
starkt relaterad till den praktiska undervisningssituationen och de 
problem som lärare och elever möter och dessutom till hur undervis-
ningen styrs av en rad faktorer både inom och utanför skolans väggar.8 

 

                                                 
5 Alexandersson, Mikael (1994) Metod och medvetande. Doktorsavhandling. 

Acta universitatis Gothoburgensis. Göteborg 
6 Linde, Göran (2000) ”Det ska ni veta” En introduktion till läroplansteori. 

Studentlitteratur, s. 57 ff. 
7 ibid. 
8 Molloy, Gunilla (2003) Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Studentlitteratur, 

s. 34. 
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Att reflektera över den egna undervisningen innebär inte ett 
sökande efter ’sanningen’ utan en analyserande process, i vilken 
man rör sig fram och tillbaka mellan olika perspektiv och 
tänkbara förklaringsmodeller.” Men en ökad reflektion leder inte 
med automatik till en fördjupning av en förståelse kring den egna 
undervisningen, utan förutsätter att det finns en ambition att vilja 
utveckla undervisningen. 9 

 
Enligt Alexandersson såg John Dewey reflektionen ”som en hos män-
niskan ständigt återkommande aktiv kunskapsprocess, vilken känneteck-
nas av utforskning och upptäckande. Reflektionen kommer ur en direkt 
erfaren situation, som pockar på vår uppmärksamhet eller som över-
raskar oss. Den startar i ett utgångsläge där vi upplever mer eller mindre 
förvirring, tvivel eller vånda. Det gäller då att skapa mening i själva 
handlingen – både intellektuellt och känslomässigt.” Reflektionen 
kännetecknas, enligt Dewey, av ”en inre dynamik, av kreativitet, av 
kritiskt ifrågasättande, av nyskapande och av att tidigare föreställningar 
omtolkas”. 10 

Det skulle i detta fall kunna handla om att fundera över, bli medveten 
om och försöka förstå det tänkande som ligger bakom de val jag gjorde 
som lärare både före-, under och efter skoldagen och undervisningen. 
Det skulle också kunna innebära ett ifrågasättande av mina val. 

En lärare kan planera och tänka ut hur den vill utforma sin under-
visning, både vad gäller undervisningsinnehåll och undervisningsförlopp 
och eleverna har sin uppfattning om vad undervisningen ska innehålla 
och varför man är i skolan. 

Men som Göran Linde skriver, så kan ”en lärare planera vad som 
helst utan att nå framgång, om det inte finns en slags överenskommelse 
med eleverna: att detta stoff och denna uppläggning är båda parterna 
överens om”.11 

 
 
 

                                                 
9 Alexandersson, Mikael (1996) ”Att lära av undervisning”. I Brusling, 

C & Strömqvist, G. (red) Reflektion och praktik i läraryrket, s. 143 ff. 
10 Alexandersson, Mikael (1994) Metod och medvetande, Göteborg Studies In Edu- 

cational Sciences, 96. Acta universitatis Gotheburgensis. 
11 Linde, Göran (2000) Det ska ni veta.  En introduktion till läroplansteori, s. 71ff.
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elever 

 
 
 
  
 
 lärare   innehåll  
 

Fig.1 Den didaktiska triangeln 
 

Relationerna mellan innehåll – lärare – elever brukar kallas den didaktiska 
triangeln, där komponenterna bildar tre hörn som relaterar till varandra 
på olika sätt beroende på vilken typ av undervisning det handlar om. 
Dessa komponenter är mer eller mindre inflätade i varandra och därför 
inte lätta att särskilja. Dessutom är de inte likvärdiga, till exempel är 
läraren och eleverna individer, med känslor och intressen och kan 
handla mer eller mindre självständigt, medan innehållet på ett annat sätt 
får liv genom lärarens och/eller elevernas gemensamma arbete.12 Vid 
varje hörn i triangeln finns naturligtvis också ett antal ingredienser som 
påverkar undervisningen.  

Vid lärarhörnet handlar det till exempel om vilken pedagogisk grund-
syn som präglar läraren i sina val, vad läraren har för människosyn, 
kunskapssyn och samhällssyn.  

Vid elevhörnet handlar det om den enskilde elevens behov, för-
förståelse, förutsättningar, men också om eleverna som grupp, klass-
storlek, genussammansättning, klasstruktur och så vidare.  

Vid innehållshörnet finner vi, förutom ämnets karaktär, rådande 
kursplan för ämnet, styrdokument, eventuell tvärvetenskaplighet och så 
vidare. Dessutom förhåller sig, som sagt dessa komponenter till var-
andra och samverkar – eller motverkar varandra i undervisnings-
processen, (alternativt i klassrummet eller i skolan). Utanför triangeln 
finns till exempel socioekonomiska faktorer, skolenhetens tradition, 
skolkod, föräldrar och annan personals inflytande över undervisningen. 

Denna modell har också kritiserats för att ge en alltför snäv bild av 
undervisning. Jag har ändå försökt använda mig av dessa komponenter 
                                                 
12 Arfwedson, Gerd B (1998) Undervisningens teorier och praktiker. HLS Förlag, 

s. 35 ff. 
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som rubriker och kopplat dem till de didaktiska frågorna. Tanken med 
detta är att jag vill försöka få syn på vilka faktorer som gjorde att 
undervisningen fick den utformning den fick, samt att reflektera kring 
den spänning som jag uppfattade fanns mellan elevernas behov och 
utbildningens krav.  
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Läraren – jag 
 
 
 
 

Elever 
 

 
 
 
 

 lärare   innehåll  
 

Fig. 2.1 
 

I detta avsnitt presenterar jag min förförståelse av mig själv som lärare, 
genom delar av min lärarfilosofi som jag formulerade i samband med en 
handledarutbildning 1997. 

Där beskriver jag vilka förutsättningar jag uppfattar som viktiga för 
att ett gott arbetsklimat och lärande ska kunna upprättas och upprätt-
hållas. Utifrån korta avsnitt ur dagboksinnehållet försöker jag beskriva 
vad jag tyckte mig uppleva och upptäcka i arbetet med klassen och hur 
detta relaterar till min lärarfilosofi. 

En lärare har en mer eller mindre uttalad pedagogisk grundsyn. Med 
det menar jag till exempel att läraren har föreställningar om hur elever är 
och bör vara, åsikter om hur inlärning och utveckling går till i olika 
sammanhang och åsikter om vad kunskap är, var den finns och hur den 
utvecklas. Med dessa uppfattningar som bas organiserar läraren gruppen 
och bygger sin undervisning. Denna pedagogiska grundsyn kan ibland 
sammanfattas i en så kallad lärarfilosofi. 

Inför starten av arbetet i klassen, en tjänst som för mig liknade en 
traditionell klasslärartjänst, fick jag ansvar för undervisningen i teori-
ämnena, samt bildundervisningen. Jag upplevde att jag hade ganska 
bestämda idéer om vad jag ville och hur jag skulle arbeta med klassen. 
Det innebär inte att jag hade en uttalad övertygelse kring någon enskild 
pedagogisk lärandeteori, som till exempel konstruktivism eller socio-
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kulturellt lärande, utan snarare att olika teorier smälts samman i en 
praktisk teori13 utifrån min pedagogiska grundsyn.  

Efter 30 år i yrket trodde jag mig veta vad jag ville, vart jag ville 
komma med min undervisning och vilka metoder som skulle kunna vara 
användbara. 

Att beskriva sig själv som lärare är inte alldeles lätt. För att spegla 
mina uppfattningar och kunna jämföra dem med dagboksinnehållet har 
jag alltså valt att använda mig av den lärarfilosofi som jag skrev under en 
handledarutbildning (1997). Där tar jag upp för mig viktiga hörnstenar i 
min syn hur inlärning och utveckling bäst kommer till stånd. 

På följande sidor jämför jag korta avsnitt ur min dagbok med tankar 
ur min lärarfilosofi. 

 
 

Om vikten av ett språk
En av de mest centrala förutsättningarna för att inlärning och utveckling 
ska komma till stånd är att eleverna har ett användbart språk. Om inte 
eleverna har ett användbart språk, om de inte lär sig att använda språket 
för att tala, argumentera och redogöra, för att skriva, fråga och 
debattera, då har vi inte nått dit vi strävar. Ett processorienterat skrivan-
de måste därför stå i centrum och genomsyra hela undervisningen14. 

Olga Dysthe15 talar om det flerstämmiga klassrummet och skriver att 
det innebär ett klassrum där lärarens röst är en av många röster som 
lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och där muntlig och 
skriftlig användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen.  

Redan första veckorna upptäcker jag att många av eleverna i den här 
klassen har stora språkproblem: 

 
(mars 03) 
… En riktig utmaning. De har svårt med språket en del. De förstår 
inte riktigt vad det handlar om. De avskyr geografi, ämnen som 
geografi och historia till exempel. Och det beror på enligt mig att de 

                                                 
13 Lauvås, P. & Handal, G. (1993) Handledning och praktisk yrkesteori.

Studentlitteratur. 
14 ur min handledarfilosofi LHS 1997 
15 Dysthe, Olga (1996) Det flerstämmiga klassrummet. Studentlitteratur, s. 13 
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har haft alldeles för hög abstraktionsnivå, för svåra texter, för svåra 
arbetsuppgifter. Det är också föräldrarnas uppfattning. De pratar inte 
så gärna på engelska. De är rädda för varann. De är rädda. De skrattar 
åt varann. De pekar finger åt varann. De kommenterar varandras uttal 
… Så vi får jobba jättemycket med det sociala klimatet i klassen. 

 
… De verkar ha arbetat med fylleriböcker, arbetshäften i samtliga 
ämnen särskilt i svenska och är trötta på det och min uppfattning är 
att det är alldeles för svårt för dem. Så jag har lagt undan det… 

 
Upptäckten av elevernas stora språkproblem ledde ganska snart till att vi 
arbetade mycket via bild och film. Vi samtalade kring det vi sett och jag 
berättade. Det var näst intill omöjligt att använda traditionella läro-
böcker och lärobokstexter. Detta problem brottades jag med under hela 
tiden jag var i klassen och det var åtskilliga gånger som vi hamnade 
någon helt annanstans i undervisningen, beroende på elevernas språkliga 
brister, som jag uppfattade det. Till exempel fastnade vi ofta på olika 
begrepp och förklaringar, som ledde in på andra spår än jag tänkt från 
början. (För exempel, se under rubriken Innehåll.) Mycket tog också 
avsevärt längre tid än jag trott, bland annat på grund av språksvårig-
heterna, men också för att det ofta var oroligt i klassrummet och det var 
uppenbara problem med att bedriva undervisning överhuvudtaget. 

 
 

Om klassrumsklimat och regelverk 
Ett öppet och nyfiket klassrumsklimat, med en tillåtande atmosfär, med 
tydliga ramar och en tillit till den egna förmågan är grundstommarna för 
lärandet och växandet. Det handlar många gånger om att försöka lyfta 
de svaga rösterna och dämpa de starkaste, så alla får plats. 

För att ett gott inlärningsklimat ska råda i klassrummet krävs att 
eleverna känner sig trygga med varandra och med sina lärare. Jag tror 
också att det är viktigt att låta eleverna aktivt vara med i diskussioner om 
vilka regler som ska gälla på skolan och försöka få dem att förstå varför 
vissa regler måste finnas, samt hålla diskussionen om regelverket levan-
de. Om man inte förstår en regel, eller tycker att den är onödig kanske 
det kan vara svårt att följa den. 
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Att nå ett tryggt och öppet klassrumsklimat är målet, skriver jag i min 

lärarfilosofi, men vägarna dit ser olika ut och är ibland mycket krokiga 
och snåriga. 

 
I dagboken i april talar jag om… 
 

(april 03) 
Det stora dilemmat är det här med alla konflikter som de tar med sig 
in i klassrummet och jag tror att som jag tänker nu så får jag strama åt. 
Här går gränsen. Här är klassrumsdörren. Här innanför sker under-
visning och därutanför får man lösa konflikterna. För de är oftast 
mycket små. Mycket tjafs, mycket diskussioner. Det ska redas ut och 
långa, långa berättelser om vad den ena har gjort. Vad den andra har 
gjort. Hur oskyldiga de själva är. Hur skyldiga alla andra är. Det går 
aldrig att reda ut. Det är en oändlig härva av händelser.  

 
Många konflikter uppstod under raster och när det var dags för lektion 
igen kom ofta eleverna in i klassrummet med en mängd större eller 
mindre konflikter, som skulle redas ut. Det var mycket svårt att veta 
vilka konflikter som var av arten att vi absolut måste reda ut dem 
omgående och i klassrummet. Ibland kunde hela dagar användas till, i 
princip enbart konflikthantering. Det verkade som en hel del av dessa 
problem hade med kommunikationssvårigheter och språkproblem att 
göra. I min tidigare lärarbana har jag haft som princip att alltid hjälpa 
eleverna med konflikthantering i klassrummet om det verkade finnas ett 
behov av det, men detta blev nu övermäktigt och jag försökte hantera 
det på olika andra sätt.  

Efter ett bråk som uppstått under en idrottsdag mellan pojkarna i 
min klass och pojkarna från en annan skola, noterar jag följande: 

 
… Alltså frågan för mig är – hur man ska få en verklig 
attitydförändring till stånd. De tycker att det är helt ok att gå upp och 
slåss. När en pojke säger att den som är modigast är den som slår 
hårdast. Den som vinner en fight, ett slagsmål. Det är den som är 
bäst. Det är deras lösning på problemet och då skrattar de åt mig lite 
grand när jag säger att de kan prata om problemen. Åh, så ska vi prata 
om problemen, och prata och prata och så ska vi bli sams, härmar de 
mig. 
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Det här ligger mycket djupare än så. De här attitydproblemen är 
jättestora, precis som med ungarnas hälsa… 
… Det är jättesvåra klyftor här mellan vad jag är van vid att se i andra 
skolor och vad jag ser nu. Det kan dessutom bero på att det har gått 
ett antal år sen jag var i skolan. Så jag har glömt bort säkert. Det är 
säkert flera barn som har de här hälsoproblemen. De har också 
övervikt. Det kanske är en klassfråga… 

 
Det uppstod också en del störningar och konflikter under lektionstid i 
klassrummet. Jag fick gång på gång tillfälle att reflektera över ordnings-
regler, principer och tydliga ramar: 

 
Då har vi exemplet med luvan på eller av. En pojke var nyklippt. Han 
ville ha kepsen på. Kepsen ska inte vara på i klassrummet. Jag såg det, 
men mig bekom det inte. Då kom kommentarerna från ett par andra 
pojkar. Och då sa jag till: Ta av dig kepsen. Då tog han av sig kepsen, 
men satte på luvan som han hade på jackan. ”Titta han har luvan på 
sig skriker alla då. Alla… de här pojkarna. ”Men det gör väl ingenting? 
Det är för att han är nyklippt. Han har klippt sig. Han vill inte visa 
håret.”  ”Nej”, sa jag, ”strunt i det. Låt honom ha luvan på.” ”Ok”, sa 
de. ”Då ska vi också ha luvorna på.” Varpå tre luvor åkte på.  
Då tänker jag: Hur gamla är de? Hur tänker de egentligen och jag blir 
tröttare och tröttare. 
Alltså att försöka hålla den röda tråden, men bli avbruten och att driva 
lektionen framåt trots ideliga störningar. 

 
… En annan sak som jag tänker på är hur man ska orka hålla ett nej 
för ett nej. Och när ska man bestämma sig för om det är nödvändigt 
att hålla på principer eller inte. Är principen viktig eller inte viktig? I 
fallet med luvan så bestämde jag mig för att principen inte var viktig. 
Det resulterade i en enda röra. Eftersom de började leka med det här 
med luvor på och luvor av och mössor på och mössor av och så 
vidare. De började alltså diskutera och ifrågasätta mina beslut. 
Ibland är ett nej viktigt. Därför att, ett ja, en gång ett tillkorta-
kommande, en gång ett fall där jag ger avkall på principer gör att det 
blir kanske flera dagars diskuterande och problem… 
Det är det här med att förstå att det finns rättvisa efter behov eller 
rättvisa efter att man är på olika sätt eller behöver olika mycket. 
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En av skolans regler innebar att man inte fick ha mössa på sig inomhus. 
I fallet ovan hade en pojke nyklippt hår och ville ha sin luva på sig och 
jag beslutade mig för att göra avkall på regeln om mössa av i klass-
rummet. Det resulterade i en enda röra som exemplet ovan visar. 

Att få till stånd ett tillåtande klimat i klassrummet, där var och en 
respekterades för sin person och att få eleverna att känna sig trygga med 
varandra var något jag fick arbeta hårt för på olika sätt.  

Problemet uppstod då och då, att någon eller några hade kepsen på i 
klassrummet. Jag upplevde det som ett marginellt problem i den här 
klassen.  

Det var viktigare för mig att överhuvudtaget få eleverna till skolan 
och att få dem intresserade och lugna på lektionerna.  

Att jag inte höll så noga på den här regeln och att jag lät eleverna 
diskutera och göra inlägg, gjorde att jag då och då fick problem med 
denna regel.  

En gång inträffade det att en pojke ifrågasatte huruvida flickorna 
skulle få ha sina slöjor på sig, om det nu var så att pojkarna inte fick ha 
kepsarna på. Det ledde till ett långt samtal om olika orsaker till varför 
man har huvudbonader eller inte. 

En annan gång råkade en av pojkarna illa ut och blev inkallad till 
biträdande rektor för att han haft kepsen på inomhus. En händelse som 
jag kände mig skyldig till eftersom jag inte påmint honom. Den gången 
fick jag känslan av att skolans personal ibland använder den här typen av 
regler som en demonstration av vem som har makten i skolan. Den här 
pojken kände sig förnedrad av att behöva gå in till skolledningen för att 
bocka och buga och snällt be att få tillbaka sin keps som hade blivit 
beslagtagen. Åtminstone tolkade jag honom så på hans kroppsspråk och 
på det han yttrade efter händelsen. 

 
 

Om motivation och lust 
I min lärarfilosofi skriver jag om vikten av att försöka få motiverade 
elever och åstadkomma ett positivt inlärningsklimat i klassrummet. 
Undervisningen ska om möjligt upplevas både meningsfull och lustfylld. 
Den måste beröra och ibland uppröra.  

I dagboken funderar jag ganska tidigt över detta med att bygga på 
lusten: 
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(mars 03) 
En annan sak som jag funderar på är det här med lusten. Att bygga på 
lusten. Var finns till exempel lusten att lära sig? Som en pojke som 
kommer till skolan och är jätteblek och jättetrött och lägger sig på 
bänken. Hur mycket ska jag övertala, manipulera, samtala, övertyga 
den här personen om att han ska göra det som jag har tänkt han ska 
göra, om han faktiskt inte vill. Hur ska man kunna bygga på lusten? 
Om ett barn faktiskt inte vill. Om man inte vill lära sig så lär man sig 
inte. Jag kan inte lära någon under tvång. 

 
Det här är en fråga jag har brottats med många gånger tidigare, men inte 
så uttalat som i den här klassen. Jag valde ofta att låta den aktuella eleven 
ligga kvar på bänken och delta i undervisningen, om han (för det var 
oftast en han) ville. Jag hade ganska många samtal kring detta med 
eleverna. Att var och en har ett eget ansvar för sin skolgång och att jag 
inte tänkte tvinga eller tjata på den som inte ville. Det betydde inte att 
man fick göra det man ville, utan man fick ligga vid sin bänk och vara 
tyst och inte störa andra som arbetade. Denna strategi är svår att säga 
om den var lyckad eller inte, men faktum var att ingen låg särskilt långa 
stunder på bänken utan att göra någonting. Det blev kanske ännu 
tråkigare än att delta i undervisningen.  

Min tanke var, att var och en skulle känna sig välkommen till klass-
rummet och komma dit även om man var jättetrött. Det var ett av 
problemen, att några inte kom till skolan så ofta. 

Min ambition var också att man med tiden skulle kunna ta mer 
ansvar för sin egen skolgång och sitt eget lärande. De var i skolan för sin 
egen skull och inte för min eller någon annans skull. Det försökte jag 
också prata med dem om. Jag har en känsla av, med risk för att genera-
lisera, att de flesta flickorna i den här gruppen kände mycket större 
ansvar för sin skolgång, än pojkarna.  

En av de största utmaningarna blev att försöka hitta elevernas moti-
vation och lust. Ibland uppstod den av helt andra anledningar än jag 
hade förmåga att förutse. 
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Om variation i undervisningen 
Jag tycker det är viktigt att beröra många sinnen i undervisningen bland 
annat för upplevelse, inlevelse och motivation. 

Jag försöker använda så många olika arbetsmetoder, arbetssätt och 
infallsvinklar jag kan komma på för att försöka nå så många elever som 
möjligt. Jag tror inte på att en metod alltid är bättre än en annan. Jag 
håller med Gerd Arfwedson16 som skriver om att i sökandet av metoden 
med stort M kan man konstatera att den enda metod som växt fram 
genom åren heter – variation. 

Ganska omgående när jag kommit till klassen, plockade jag bort alla 
läroböcker och arbetsböcker som eleverna hade, då jag tyckte mig ha 
uppfattat att de var för svåra. Eleverna förstod inte vad som stod i 
böckerna, eller hade problem med att förstå hur en övning skulle göras. 
Dessutom var det så att de flesta eleverna vägrade att arbeta i vissa 
läromedel! Jag tror inte heller att så kallade formella svenskövningar17 
eller uppgifter i ett färdigt formulerat övningshäfte är den bästa trä-
ningen för att bygga upp elevernas kunskaper och språk. Därför arbeta-
de vi mycket med berättande, bilder, filmer och konkreta upplevelser. 
Eleverna fick ofta skriva eller måla sina tankar och funderingar, känslor 
och erfarenheter. Jag använde mig ofta av så kallad kortskrivning på 
olika sätt, vilket kunde innebära att eleverna fick skriva fritt utifrån en 
bestämd fråga, kring en bild eller ett föremål. Det kunde också innebära 
att eleverna skrev fritt i en så kallad tankebok som ingen annan än de 
själva fick läsa i. Tiden för skrivande kunde variera mellan 3-5 minuter. 

Efter drygt en termin i klassen har jag dock följande tankar: 
  

(okt. 03) 
Jag förstår inte riktigt det, men det är intressant att det plötsligt går 
det som inte gick förut. Kanske kan det vara att dom fattat beslutet 
själva, att dom känner att det inte är oöverstigligt, att dom faktiskt 
tycker att dom lär sig någonting, vilket dom säger att dom tycker. 
Eller också är det så variation i metoden som gäller. Man kan inte 
göra lika hela tiden... Dom jobbar väldigt mycket med mina formella 
svenskövningar så det är väl bara för mig att fortsätta att producera 

                                                 
16 Arfwedson, Gerd (1998) Undervisningens teorier och praktiker. HLS Förlag.
17 Med formella övningar menar jag här att renodlat öva grammatiska struk-

turer, ordkunskap, stavning och interpunktion. 
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såna uppgifter. Dom tycker att dom lär sig, dom tycker att det är 
jättekul. Det är ju märkligt, för de tyckte de inte när jag kom. Det kan 
ha att göra med att det är variation som är metoden som Arfwedson 
säger. 

 
Här har eleverna arbetat med traditionella arbetsuppgifter med formella 
svenskövningar av arten: Gör frågor av påståendena! Skriv korrekt form 
av verben i meningarna! Sätt ut rätt skiljetecken! och liknande upp-
maningar. Det är någonting som jag sällan använder mig av, men jag 
hade tagit till det som ”utfyllnadsuppgifter” och upptäckte att eleverna 
blev mycket engagerade i att arbeta med dessa uppgifter. Jag fick fullt sjå 
att mata dem med liknande uppgifter under flera veckor. Det som jag 
upplevt hade varit helt omöjligt i början av vår bekantskap, kastade sig 
eleverna plötsligt över! Kanske var det så att de egentligen alltid tyckt 
om denna typ av uppgifter, men att det var jag som inte tyckte om dem? 

Eller var det så att eleverna upplevde att de lyckats med något, lärt sig 
något eller kände att de gjort en prestation när de hade avverkat en 
övningsuppgift som kunde handla om att böja adjektiv eller sätta ut 
skiljetecken i ett stycke? Det var något konkret de presterat och kanske 
en känsla av tillfredsställelse att kunna sätta in ett färdigifyllt svensk-
övningspapper i pärmen. 

 
 

Om ett undersökande arbetssätt 
Jag tror på färre, sammanhållna ämnen, gärna i temaform och med 
undervisning som bedrivs på djupnivå och med sammanhang.  

Jag brukar försöka tillämpa ett undersökande arbetssätt (se vidare 
under rubriken Innehåll) och ha som målsättning att under en tre-
årsperiod, år 4-6, göra eleverna vana vid ett så brett spektrum av 
arbetsmetoder, arbetssätt och infallsvinklar som möjligt. Detta för att de 
förhoppningsvis själva ska få insikter i hur, när och under vilka betingel-
ser de lär sig bäst – som grupp och som individer. Det var också min 
ambition när jag började arbeta med den här klassen. Men jag stötte som 
sagt på en hel del hinder. Jag hade fått en grupp elever som inte alls 
betedde sig som jag var van vid. De hade stora problem med det 
svenska språket, vilket jag inte stött på tidigare. Dessutom upplevde jag 
eleverna i klassen som mycket otrygga med varandra och att försöka 
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bygga upp ett gott socialt klimat t.ex. genom grupparbete visade sig vara 
nästan omöjligt. Det medförde att jag nu och då upptäckte att jag 
bedrev min undervisning ganska olik den jag egentligen vill tro på.  

 
(mars 03) 
Det går sällan att genomföra dagen som man har tänkt sig. Vi 
avslutade med att rita ut världsdelarna på en världskarta som en 
konsekvens av det de hade velat på förmiddagen. Då blir det lugn och 
fint och ordning. Jag säger. De ritar. Jag säger: - fyll i där! Där har vi 
den världsdelen osv. Det fungerar bra. Styrd verksamhet verkar 
fungera bra. Frihet fungerar mindre bra. Det har jag ju märkt förut… 
… jag kan sällan genomföra en dag som jag har tänkt mig och det går 
ungefär hälften så fort som jag har tänkt mig. Då har jag ändå 
erfarenhet tycker jag att dra ner… 
… Det finns ingen chans i världen att vi i nåt ämne kommer att nå 
målen i årskurs 5. De mål som är uppställda som delmål i 
kursplanerna. Inte i något ämne kommer vi att hamna där. 
… Frågan är om man ska göra barnen och föräldrarna delaktiga i 
målen för avslutat år 5, alltså mål att uppnå enligt kursplanerna, på nåt 
sätt… göra barnen delaktiga i det som staten har bestämt att de ska 
komma till. De här barnen skulle behöva ha en helt annan läroplan 
egentligen. De skulle behöva jobba mer med språket. De skulle 
behöva jobba med basfärdigheter. De skulle behöva jobba med att 
komma in i den svenska kulturen. 

 
Det är också viktigt att läraren känner att ämnet, arbetsområdet, 
problemformuleringarna och så vidare är intressanta och viktiga även 
för honom/henne. Först då kan undervisningen bli äkta och förhopp-
ningsvis verkligt inspirerande.  

 
(april 03) 
… Måste få upp undervisningseffektiviteten i klassrummet. Vissa 
saker har att göra med att jag själv är trött. Vissa saker har att göra 
med att det är felaktig metodik när det gäller undervisning. Mycket 
har att göra med att dom är trötta. De är aggressiva. De har annat 
som de funderar på. Jag tror att jag hittat vägar att nå dem i alla fall, 
nämligen genom intressanta frågeställningar. Genom egna tankar. 
Genom mycket samtal… 
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Jag kände mig många gånger väldigt ineffektiv i min undervisning och 
vacklade i mina övertygelser nu och då. Jag försökte införa olika arbets-
metoder och arbetssätt, men det stupade ofta på att någon eller några 
grupper blev osams, att de inte förstod givna instruktioner eller att några 
elever inte kände sig motiverade för uppgiften och började syssla med 
något annat. 

 
 

Om elevdemokrati och medbestämmande 
Jag vill att vi, lärare och elever, tillsammans kommer fram till vad, varför 
och hur vi ska läsa ett tema eller ämne.  

 
(mars 03) 
… och efter det så diskuterade vi om geografiundervisningen om vad 
de tycker och vad dom inte tycker. De tycker inte om läseboken. De 
tycker inte om sättet de har jobbat på. De har läst i boken och sen har 
de arbetsuppgifter i arbetsböckerna. Det tycker de inte om. De tycker 
det är för svårt. Det tycker de är tråkigt. Många tycker det är mycket 
tråkigt. Jag tror att det har att göra med att det är för svårt och att de 
inte är motiverade. De tyckte inte de behövde läsa klart Sverige. De 
vill läsa om Världen, så jag funderar på det här med Världen. Det var 
inte det jag hade tänkt mig. Tog upp frågan … Vad kan vara bra att 
veta om ett land … 
… Jag är tveksam till om de vet så mycket om Sverige egentligen men 
jag tror att vi lägger ner Sverigeprojektet och plockar fram Världen 
istället på nåt vis. Jag måste bygga på deras lust och intresse istället. 
Hur jag ska göra har jag inte tänkt ut ännu. 

 
Jag brukar samtala med mina elever om vad och hur vi ska läsa olika 
teman, men det jag inte alls var förberedd på här var att dessa elever helt 
vägrade att läsa klart Sveriges geografi. Jag hade nog en föreställning om 
att de ville läsa vidare om Sverige, men med annat arbetssätt. Eftersom 
de mycket tydligt talade om för mig att de inte hade för avsikt att 
fortsätta att arbeta klart med detta område, lät jag dem skriva ned vad de 
skulle vilja läsa i ämnet geografi. De fick individuellt skriva på små 
lappar vad de ville läsa och det visade sig att de ville läsa om Världen. 
En del ville läsa om världsdelar och en del ville läsa om djur i världen. 
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De skrev till exempel att 

Jag undrar vem som kommer vinna kriget med Irak och USA? 
Vilket land är störst Sydamerika eller Nordamerika? 
Jag vill veta hur stort Afrika är och alla andra länder. 
Jag vill läsa om Pakistan om olika saker där. Jag vill veta några 
saker om Asien och Iran. 
Jag vill läsa om alla djur som finns. Hur varmt och kallt det är på 
olika ställen. Hur många länder finns det i världen? 
Jag vill lära mig vad alla flaggor heter. Jag vill lära mig om alla 
världsdelar. 
Jag vill veta varför är det olika språk i hela världen. Jag vill veta 
om varför är världen så stor. Jag undrar varför det blir krig 
mellan Irak och USA. 
Jag vill veta vad flaggornas tecken och färger betyder. Varför har 
giraffen en lång hals? Jag vill lära mig om dom intressanta 
skalbaggarnas beteende, mat m.m. 
Boxning i USA. Fotboll i Italien. Veta om Italien om L.A och 
om New York. Veta om artister i USA. Kickboxning i Thailand. 
Veta om mat i Tyskland och Spanien och Italien. 
Jag vill veta mer om världen. Jag vill läsa om alla djur i världen. 

 
Dessa svar fick till följd att undervisningen tog en annan riktning än den 
förmodligen annars skulle ha fått. Jag sammanfattade elevernas önske-
mål och presenterade dem för klassen och efter samtal och diskussion 
beslöt vi att börja med ”Världen”. 

Man kan säga att eleverna i detta fall genom sitt tydliga sätt att för-
kasta det aktuella innehållet i geografi- och historieundervisningen 
väsentligt påverkade det fortsatta innehållet under dessa lektioner. Här 
har vi ett exempel på det som Göran Linde skriver om att ”varje under-
visningsförlopp har sin egen historia om hur det realiserade stoffurvalet 
har kommit till, vilka faktorer som spelat roll och hur de slutliga av-
görandena har skett”18. 

 
 
 
 

                                                 
18 Linde, Göran (2000) Det ska ni veta. En introduktion till läroplansteori.
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I detta avsnitt beskriver jag hur jag uppfattade eleverna och gruppen. 
Med stöd av delar från dagboksinnehållet vill jag ge en bild av hur jag 
upplevde klassrumsklimatet, pojkarna och flickorna, elevernas språk-
förmåga, deras motivation och förhållande till tiden. Jag ger också en 
kortare beskrivning av hur jag uppfattade elevernas föräldrar och hem-
mens kontakt med skolan.  

En lärares didaktiska problem är, ”att tvärs igenom alla generella 
teorier och synsätt, urskilja den egna elevgruppens egenskaper och de 
konkreta, unika elevsituationer i den egna skolan och klassen, som direkt 
påverkar yrkeshandlingar och didaktiska beslut i skola och klassrum”.19 

 
Människor är inte enbart biologisk-psykologiska varelser, utan 
också historiskt – kulturellt förankrade varelser med rötter i olika 
traditioner och miljöer och med olika, historiskt förankrade sätt 
att tänka och reagera i undervisningen.20 

 
En klass består alltid av ett antal individer, med skilda förutsättningar, 
olika förförståelse, olika behov och olika relationer till varandra, till 
skolan och till dess lärare. Jag kommer här att beskriva hur jag upp-
fattade eleverna huvudsakligen som grupp, även om den inte var särskilt 
homogen, snarare spretig och mångfacetterad som många grupper är. 

                                                 
19 Arfwedson, G. & Arfwedson, G. (1991) Didaktik för lärare. HLS Förlag, s. 90 
20 a.a. s. 91 

33

Adolphson, Margareta (2008) Två terminer - eller jag som trodde att jag kunde. Gem rapport 6



 
Utgångspunkten är de beskrivningar, tankar och reflektioner som jag 
finner i dagboksanteckningarna.  

Min upplevelse är att det fanns en otrolig kraft och dynamik i denna 
grupp. Eleverna hade nära till sina känslor och var mycket spontana i 
sina reaktioner. Skratt och gråt, energi och orkeslöshet varvades i 
klassrummet. Många elever verkade ha kort mellan tanke, tal och 
handling. En del av dem agerade enligt lustprincipen – det de hade lust 
med för tillfället verkade styra dem och det de kände olust inför valde de 
bort på ett ofta tydligt sätt.  

 
 

Om klassrumsklimatet 
Det sociala klimatet, i klassrummet och utanför klassrumsväggarna, var i 
den här gruppen inte gott. Det brottades jag med under hela tiden jag 
var i klassen. Jag förstod ganska snart, genom kollegor, skollednings-
personal och föräldrar, att det hade varit mycket stora problem ganska 
länge. Man hade provat att flytta ut några pojkar till en liten grupp under 
höstterminen, men det hade blivit mindre lyckat. Man hade försökt vara 
flera vuxna i klassrummet under större delar av dagen och delat in 
eleverna i tillfälliga mindre grupperingar och liknande åtgärder. 

Det förhöll sig också så att den föregående läraren, som fanns kvar 
på skolan, uttryckligen önskat bli förflyttad från klassen, delvis på grund 
av den socialt besvärliga situation hon uppfattade rådde i gruppen. Jag 
upplevde eleverna som väldigt respektlösa gentemot vuxna i skolan och 
gentemot varandra. En mycket stor del av min dagbok tar upp 
problemen kring relationer och konflikter elever emellan och deras 
respektlöshet, ordnings- och disciplinproblem. Det fanns många elever 
som inte verkade veta vad som brukar gälla i ett klassrum och hur man 
bör uppträda under lektionstid. Dessa förhållanden påverkade 
naturligtvis i hög grad arbetet under skoldagen. 

 
I dagboken gör jag efter tre veckor följande reflektioner: 
 

(feb. 03) 
De är rädda för varann. De är rädda. De skrattar åt varann. De pekar 
finger åt varann. De kommenterar varandras uttal… Så vi får jobba 
jättemycket med det sociala klimatet i klassen. 
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Detta citat handlar om mina upptäckter under engelsklektionerna. 
Eleverna pratade inte så gärna på engelsktimmarna. Jag försökte få dem 
att läsa högt, att svara på enkla frågor, att tala utifrån bilder, att genom-
föra små dialoger och så vidare. Det hände allt som oftast att det var 
mycket tyst på dessa timmar. När någon vågade prata på engelska fick 
de oftast kommentarer och glåpord från en del av de övriga klasskam-
raterna. Det ledde till att jag började visa korta enkla videoavsnitt från 
Utbildningsradion, som egentligen var avsedda för betydligt yngre 
elever.  

 
(mars 03) 
Vi har börjat med Kids Zon, ett av Utbildningsradions lätta 
videoprogram om engelska. Och det går jättebra. De är jättebarnsliga 
de där programmen, men det fungerar väldigt bra för de säger att de 
lär sig. De tycker att de lär sig. De vågar … börjar så sakteliga våga 
säga saker på engelska i klassrummet. 

 
Vissa elever kunde betydligt mer än andra i engelska och ett av 
problemen var att försöka individualisera engelskundervisningen. Det 
var också så att spridningen av kunskapsnivån medförde att de elever 
som inte hade några egentliga engelskkunskaper aldrig vågade säga 
någonting på lektionerna, av rädsla för att bli utskrattade av dem som 
kunde mer, som jag uppfattade det. Mitt försök att komma runt detta 
problem blev, som framgår av texten ovan, att börja från början. 

Det var många gånger så att det jag egentligen tänkt vi skulle arbeta 
med fick ge vika för att lösa konflikter och regelrätta slagsmål som 
inträffat, ofta under raster. Det inträffade också en hel del konflikter och 
incidenter i klassrummet som ändrade eller avbröt vårt arbete. 

Jag är övertygad om vikten av elevmedverkan och medbestämmande. 
Därför försökte jag lyssna på elevernas önskemål och låta dem få välja 
aktivitet eller arbetssätt där så var möjligt. Men som framgår av avsnittet 
nedan medförde det oftast problem i den här klassen. 

Min ambition är dessutom att agera som den demokratiske läraren 
och aldrig använda uppgifter som straffmetod eller sätt att få kontroll 
över klassen. Ändå upptäcker jag här att det är precis det jag har gjort! 
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(mars 03) 
De tycker om att få välja. Men de klarar inte friheten. Efter sådär 
tjugo minuter så börjar de tappa koncentrationen. De börjar prata 
högt. De skriker tvärs över klassrummet till varann. De pratar i och 
för sig inte om dumma saker men lite oroligt. De slänger lite glåpord 
till varann och så vidare. Det dåliga klimatet börjar liksom bygga upp 
sig… 
Jag var väldigt trött när vi gick på lunch. För att jag hade fått försöka 
hålla dem i klassrummet i hyfsad ordning. Det blir lite små incidenter 
när de går mot varann i klassrummet, när de spiller grejer på golvet, 
när de tjafsar lite grann med varann.  
… (e.m.) Det var flera som pratade. De var okoncentrerade. De 
började bli trötta… mitt i den här lektionen så ställde sig en pojke upp 
och kastade först en penna och sen en penna till och sedan ett 
suddgummi tvärs över klassrummet. Och där fick jag nog. Då skrek 
jag till att vi bryter alltihop. Sitt ner! Ta fram papper och ta fram 
penna och suddgummi och sätt er och skriv. Skrivstil i 
skrivstilsböckerna som de har. Som jag egentligen inte gillar. Men det 
blev liksom en straffmetod. Det skulle vara enskilt arbete och tyst och 
ingenting annat skulle höras än att pennorna raspade, sa jag. Det gick 
inte heller så bra. Det var en del som pratade. Jag behövde bli riktigt 
arg. Tillslut kände jag att jag orkar inte. Det här går inte. Mycket, 
mycket trött, nästan grinfärdig när dagen var slut. Jag sa att det här var 
mycket tråkigt. Jag tyckte att de hade misskött sig några stycken som 
alltid pratar. Och jag har några tankar om det här som jag kommer till 
så småningom. 
När de gick hem så kom i alla fall en flicka fram till mig och kramade 
om mig, så jag tror hon förstod. Och en pojke, en av snackepellarna 
kom fram och tog mig i handen. Det var nog deras sätt att försöka 
tala om att vi förstår att de har varit jobbigt, tror jag. 
 

Här blev flera problem synliga, anser jag. Konflikten mellan att vara den 
demokratiske läraren eller den auktoritäre läraren och konflikten mellan 
att läraren bestämmer innehåll och form eller att låta eleverna vara med 
och bestämma, samt problemet med kollektiv bestraffning för att ge 
några exempel.  
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Över halva dagboksinnehållet ger beskrivningar av det här slaget, 

men också av stora slagsmål och bråk under rasttid. Minst en gång ledde 
dessa bråk till polisanmälan från skolans sida. 

 

Om flickorna och pojkarna 
Klassen bestod av åtta flickor och nio pojkar. Jag upplevde att pojkarna 
tog väldigt stort utrymme. Många av dem var mycket utagerande och 
ibland rätt aggressiva i sin framtoning. De hördes och syntes och krävde 
högljutt mycket hjälp i klassrummet. Det var också mest de som var 
inblandade i slagsmålen och bråken på rasterna. När jag lyssnar igenom 
dagboken märker jag att fem av pojkarna ständigt återkommer när jag 
berättar om problem som uppstått. 

 
(mars 03) 
… Och så småningom pekar pilarna på några oroshärdar. I vanlig 
ordning är det inte så många. Det är några stycken. De har ganska stor 
brist på respekt de här barnen. Särskilt pojkarna. De har brist på 
empatiförmåga. De tänker bara på sig själva först och främst. Det är 
tufft i klassrummet, känner jag. 
 

Flickorna försökte för det mesta utföra sina uppgifter utan att knota. De 
tog ofta hjälp av varandra i arbetet. I exemplet nedan handlade det om 
att skriva ett brev på engelska till en klass i ett vänland. Till min hjälp 
hade jag vid detta tillfälle en gästlärare från vänskolan. 

 
(maj 03) 
Jag kan ju inte säga att de var särskilt motiverade. I alla fall inte en del 
av pojkarna. Flickorna jobbar ju flitigt. I vanlig ordning. Inga 
bekymmer med flickorna. Dom sliter och jobbar. De är positiva. De 
gör precis vad de skall göra hela tiden. Problemen finns hos pojkarna. 
Hela tiden. De kräver uppmärksamhet med att de inte kommer igång. 
De vet inte hur de ska skriva. De kräver individuell hjälp. Mycket ofta. 
Ja, vi lyckades i alla fall med det där ganska hyfsat. 
 
 

En av flickorna var tydligt utagerande och ropade och skrek rätt ut i 
klassrummet. Det hände även att hon kastade stolar, eller började skrika 
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och springa ut på toaletten för att låsa in sig. Detta beteende verkade så 
småningom ”smitta av sig” på en del av de andra flickorna. En annan av 
flickorna var så kallad selektiv mutist och hade inte talat i förskolan eller 
skolan sedan fyra års ålder, enligt uppgift. Hon kunde dock nicka och 
skaka på huvudet för ja och nej och hon kunde skriva ner sina åsikter 
och önskemål. Ibland kunde jag höra att hon även viskade fram ett ja 
eller ett nej. Hon började med tiden tala viskande mer och mer.  

Så småningom upptäckte jag att det fanns mer eller mindre stora 
konflikter även i flickgruppen. Att jag inte upptäckte det redan från 
början tror jag berodde på att pojkarnas konflikter var mer synliga och 
öppna, medan flickorna hanterade sina konflikter till stor del utanför 
klassrumsväggarna. Det handlade mest om vem som skulle bestämma 
och styra över de andra, men också konflikter där olika smågrupperingar 
anklagade varandra för att skvallra och inte kunna hålla på förtroenden 
och liknande. Dessa konflikter blomstrade som sagt i början utom 
hörhåll för mig. 

När jag kom till klassen upplevde jag mest att de allra flesta flickorna 
i klassrummet uppträdde som ”de tysta, ambitiösa eleverna”. Som jag 
såg det blev läraruppdraget här att höja flickornas röster, att stärka dem i 
klassrumssituationerna och att dämpa de dominerande pojkarna. Att 
göra allas röster hörda. 

 
(mars 03) 
Så man kan verkligen säga att pojkarna dominerar. Både tidsmässigt 
och utrymmesmässigt och det psykiska utrymmet hanterar pojkarna, 
förutom två flickor då. Sen gäller det för mig att lyfta fram flickorna. 
Lyfta upp dem. Och dämpa pojkarna på en lagom nivå. Vad är det för 
någonting? 

 
Min fråga i slutet av detta citat handlar om vad en ”lagom” nivå är för 
någonting. 

De flesta flickorna var ambitiösa och verkade vilja arbeta med det 
mesta. Jag upplevde dock inte att de var helt förtryckta av pojkarna, utan 
vågade allt emellanåt gå i clinch med dem. Jag försökte uppmuntra 
flickorna till att våga tala, att våga tycka och säga högt i klassrummet vad 
man tyckte eller visste. Jag berömde dem så mycket jag kunde när de sa 
någonting. Jag talade mycket med klassen om att allas röster måste få bli 
hörda. Pojkarna reagerade ibland med att anklaga mig för att enbart stå 
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på flickornas sida. Jag försökte komma åt det problemet med att tydligt 
visa när pojkarna fått sina röster hörda. Visa att vi ska ha respekt för den 
som talar och har ordet. Träna på att lyssna på varandra. Jag försökte ha 
grupparbetsuppgifter som krävde samarbete och gemensam ansträng-
ning till exempel genom övningar i matematik som kallas ”gemensam 
problemlösning”. En idé efter ett läromedel som bygger på att alla elever 
är lika viktiga för lösningen av gruppuppgiften därför att var och en 
sitter inne med en dellösning av problemet.21 

 
 

Om elevernas språk 
Som jag redan nämnt i läraravsnittet visade det sig genast att det stora 
flertalet av eleverna hade svårigheter med det svenska språket. Men vilka 
som hade problem och vilka problem de hade tog lång tid att utröna. En 
del elever kunde prata på, som om de inte hade några språkproblem, 
men under ytan visade det sig att de nästan inte förstod någonting. 
Andra så, var mest tysta och sa inte mycket i klassrummet, vilket kunde 
tolkas som att de inte förstod eller inte kunde uttrycka sig på svenska. I 
sina skrivarbeten kunde så de plötsligt visa prov på goda språkkun-
skaper. 

Här har jag valt att återigen använda samma citat som jag använt i 
texten om språket under läraravsnittet och delvis under rubriken ovan 
om det sociala klimatet. Orsaken är att jag tycker mig kunna utläsa olika 
saker ur samma citat från dagboken, beroende på vilket perspektiv jag 
valt.  

 
(feb 03) 
… En riktig utmaning. De har svårt med språket en del. De förstår 
inte riktigt vad det handlar om. De avskyr geografi, ämnen som 
geografi och historia till exempel. Och det beror på enligt mig att de h 
ar haft alldeles för …hög abstraktionsnivå för svåra texter, för svåra 
arbetsuppgifter. Det är också föräldrarnas uppfattning. De pratar inte 
så gärna på engelska. De är rädda för varann. De är rädda. De skrattar 

                                                 
21 Erickson, T. (1993) Gemensam problemlösning. Häfte 1 och 2. Almqvist & 

Wiksell. 
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åt varann. De pekar finger åt varann. De kommenterar varandras 
uttal… Så vi får jobba jättemycket med det sociala klimatet i klassen. 
 

En annan anledning till att de inte pratade så mycket på engelsk-
timmarna berodde också, enligt mig, på att de inte förstod den svenska 
som användes i sammanhanget. Hur skulle jag kunna förvänta mig att de 
kunde prata på engelska, när de inte visste vad det hette på svenska? Jag 
försökte en kort period att förklara engelska ord med hjälp av engelska 
och visa och demonstrera, så som språkundervisningen var upplagd 
under en tidigare läroplan, men det visade sig att eleverna bara blev 
ytterligare förvirrade av detta, så jag slutade snart med de försöken och 
övergick till andra metoder.  

Jag tittade i deras arbetsböcker i geografi och försökte samtala med 
eleverna om vad de arbetat med och vad de kom ihåg. Jag fick inte 
många svar. De sa att de tyckte de var färdiga med Sverige och att de 
kunde en massa, men jag lyckades inte ta reda på riktigt vad det var de 
kunde. Både lärobok och arbetsbok var fyllda med geografiska begrepp, 
såsom t.ex. klimat, väder, fors, vik, udde, landskap, bygd och ort. Jag 
fick uppfattningen att inte särskilt många visste vad dessa begrepp 
betydde. 

Då de så tydligt vägrade att arbeta med geografi och historia, valde 
jag att börja ett arbete med massmedia. Jag ville se om de kunde upp-
fatta ett reklambudskap i TV och återberätta vad de sett, men… 

 
(feb 03) 
De hade i uppgift att titta efter reklaminslag på TV. Det kom de inte 
ihåg, så många. Några hade gjort det. Och de har lite svårt att 
återberätta vad de sett för någonting. Men när vi skulle leta efter 
reklaminslag i tidningarna så hittade de så mycket andra saker, så att 
jag förstod sen efter att ha pratat med en kollega, att det är bilderna 
som tar överhanden… 
 

Eftersom jag upptäckte att eleverna fastnade för bilder av olika slag i 
tidningen och började diskutera med varandra om vad de tyckte om 
olika bilder, ändrade jag uppgiften till att vi började leta efter äckliga, 
otäcka, snälla, vackra och glada bilder i tidningarna istället och de klippte 
ut olika bilder och satte upp dem i klassrummet under olika rubriker. De 
äckliga och otäcka bilderna fick sitta på insidan av en skåpdörr därför att 
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en del elever inte klarade av att ha dem i klassrummet till ständig 
beskådan. När behov uppstod att titta på dessa bilder gick den aktuella 
eleven och tittade bakom skåpdörren tills han (som det oftast var) sett 
sig mätt. 

Språksvårigheterna visade sig naturligtvis i alla teoriämnen. De på-
verkade också matematikarbetet. 

 
(mars 03) 
… En intressant sak när vi höll på att räkna i matteboken. Det är 
mycket text i matteböckerna och de förstår inte texten och då förstår 
de inte vad de ska räkna.  
… Då har vi till exempel sånt där ord som mockapär som står för att 
det ska var lite skojigt tror jag, i en mattebok. Mockapär är ett ord 
som de aldrig har hört… 

 
Ett ord som ”mockapär” kunde ställa till stor oreda under en matema-
tiklektion. Eleverna hakade fast sig vid ett obegripligt ord och det kunde 
medföra att stora delar av klassen slutade räkna och plötsligt upplevde 
att de inte kunde eller förstod någonting, som de uttryckte saken. 

Vid ett tillfälle bad eleverna att få göra saker på sina hemspråk.  
 

(mars 03) 
Vi hade klassens timme. Det måste jag berätta om. Då hade två pojkar 
en liten sång där dom sjöng en zigenarsång, en typisk 
zigenarsångsmelodi för oss med ett innehåll som handlade om 
nånting som de egentligen inte ville berätta, men det var lite grand om 
ett älskande par. Det lät väldigt mysigt, men orden förstod vi inte. De 
var inte riktigt villiga att översätta. … och frågan är om man ska tillåta 
det eller ska man inte tillåta det? 
Ska man släppa fram deras lust att visa någonting på sitt eget språk 
oavsett vad det är som de egentligen sjunger om. Eller ska man inte? 
Det är frågan. De frågade också om de kunde få visa ett zigenarbråk. 
Så de spelade upp en liten dramatisering av två zigenarkillar som 
bråkade med varandra om en kvinna. Och det var jätteintressant. För 
de hade en riktig dialog. På sitt språk. De berättade vad den handlade 
om. De berättade om att den ene anklagade den andra för att ha tagit 
hans kvinna och så sa den andre emot. Och så försvarade han sig. 
Och sedan så blev tjafset värre och värre. Till slut så sa de att på slutet 
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är det ord som man inte kan säga riktigt. ’Så de har en viss balans i alla 
fall mellan vad man kan säga och vad man inte kan säga kanske. Rätt 
eller fel – svårt att säga. 
Sen hade vi en pojke. Han gjorde en liten enmansshow på persiska. 
Där han spelade otroligt och bra inlevelsefullt. Och det ville jag också 
veta vad den handlade om. Då sa han att det handlar om en liten mus 
och en kackerlacka. Musen är kär i kackerlackan. Och de här är 
kärleksförklaringen och så tog han den på persiska. Väldigt 
inlevelsefullt. Då ville jag veta vad det var han sa, om han sa några 
fula ord eller ord som kanske inte var så rumsrena eller så. Men då sa 
han att det är ungefär såhär: 
– Dina läppar är röda som tomater. Dina ögonbryn är som morötter. 
Åh, du fina kackerlacka! Och så vidare … 
… Så det här får vi ta och luska lite mer i. Det där är intressant. 
Kanske ska alla ta och sjunga eller berätta saker på sina egna språk. 

 
I början tänkte jag att en väg att förbättra deras kunskaper i svenska 
kunde vara att gå genom deras eget språk, ungefär som i exemplet ovan. 
De skulle få visa saker på sitt hemspråk och sen översätta det för oss 
andra till svenska. Vart den idén tog vägen vet jag inte, för detta var 
enda gången vi använde oss av deras hemspråk i min undervisning så 
medvetet. 

Det verkar som om eleverna hade ett annat förhållande till det 
svenska språket än till sitt modersmål. Till exempel bad en mamma en 
gång sin son, på ett utvecklingssamtal, att översätta en del ”fula” svenska 
ord som jag berättade om att han tyvärr ofta använde i skolan, till sitt 
modersmål. Det ville han inte göra. Han motiverade det med att det var 
så fula ord, så dem ville han inte använda på familjens språk! 

Jag återkom ofta till funderingar kring eleverna och deras språk-
problem i min dagbok. 

 
 

Om elevernas förhållande till tiden 
Det var många elever i den här klassen som inte kom i tid till skolan. Jag 
hade inte träffat på det i den utsträckningen tidigare. Tiden verkade inte 
vara något som bekymrade dem, utan de styrdes av andra betingelser. 
Att skolan började och slutade på vissa fastställda tider, verkade de flesta 
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inte införstådda med. Jag talade mycket med eleverna om vilka tider som 
gällde, att det gällde att komma i tid till lektionerna och varför det var 
viktigt, men det visade sig svårt att få till stånd. Ändå verkar det i 
dagboken som en förbättring skett redan efter några veckor. 

 
(feb 03) 
Vi börjar skolan tio över åtta. Och första veckan så kom det kanske 7-
8 barn i tid och sen kom de indrällande fram till klockan tio ungefär. 
Det har blivit mycket bättre med det. De kommer kanske tio minuter 
en kvart för sent. Jag har en elev … en pojke… han kommer nästan 
aldrig till skolan. Han har lovat att det ska bli bättre… men han har 
inte varit där många dar än. 

 
Efter ca en månad beslöt jag att föra protokoll på vilka elever som kom i 
tid och göra det öppet för eleverna, för att de själva skulle få syn på hur 
de skötte tidhållningen på morgnarna. Jag hade ett stort schema på in-
sidan av klassrumsdörren med en namnlista på, där jag ritade en stjärna 
för varje elev och morgon de kom i tid. Så räknade vi ihop vilka som fått 
flest stjärnor efter fem veckor. Detta verkade sporra många elever. 

En positiv förstärkning som verkade fungera, åtminstone för en tid. 
 

(mars 03) 
Det är första dagen efter sportlovet. Det är måndag. Vi började med 
att vi har infört att jag noterar vilka som kommer i tid på ett stort 
schema som sitter på dörren till klassrummet. Och alla i princip som 
var friska kom i tid! Det var fantastiskt! 
En elev… den vanliga… han dök upp vid halv tiotiden. 

 
Efter ungefär en månad inträffade det plötsligt att de inte ville gå hem 
när skoldagen var slut. De tog helt enkelt ingen notis om att jag bad dem 
plocka ihop och avsluta sitt arbete för dagen. 

 
(mars 03) 
Så var det en annan intressant sak när klockan var fem i halv tre. De 
satt och ritade sina bilder till den här sagan så att det skulle bli en 
sagobok. De hade fått ihop elva bilder som de hade föreslagit till den 
här sagan (Sagan om Draken med de röda ögonen av Astrid 
Lindgren).  
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När klockan var fem i halv tre så sa jag: 
– Nu är det dags att plocka ihop och gå hem. 
Då säger en pojke: 
– Nej vi vill inte gå hem.  
Alla fortsätter. Ingen tog någon notis om att vi skulle gå hem. När 
klockan var två minuter i halv sa jag: 
– Nu slutar vi. 
– Nej, nej vi vill inte gå hem. 
Då sa en pojke: 
– Det är konstigt med dig. Du är så noga. När vi vill gå hem, då får vi 
inte gå hem. När vi inte vill gå hem då måste vi gå hem. 
– Ja, sa jag, men vi har ju tider i skolan. Vi börjar tio över åtta och 
slutar halv tre. 
– Ja, sa han, du är noga med tiden du. 
Det var ju ganska intressant. Det var också den som gick sist från 
klassrummet idag och då sa han att när det är roligt i skolan, då vill 
man vara kvar i skolan, så det värmde. Det kändes som det var 
någonting som passade dem att rita till berättelser och sånt. 

 
Det här var ytterligare någonting nytt för mig. Att de inte brydde sig om 
att skoldagen var slut och att de inte brydde sig om att de förväntades gå 
hem en viss tid. Jag minns att jag kände mig helt ställd inför denna situa-
tion. Visserligen hade jag varit med om att elever bett om att få sitta 
kvar i klassrummet och jobba färdigt efter skoldagens slut, men inte på 
det här sättet – och inte allihop! Jag undrar om det kan ha att göra med 
den så kallade integrerade skoldagen. Skillnaden mellan skoltid och fri-
tidstid är mer eller mindre osynlig. Kanske inte heller verksamheterna 
skiljer sig så mycket åt ibland.  

På den här skolan blev klassrummen fritidslokaler efter skoldagens 
slut, så varför skulle de inte kunna sitta kvar och jobba vidare med det 
de för tillfället ville, bara för att skoldagen slutade? 

Problemet som jag ställdes inför handlade inte så mycket om huru-
vida de skulle kunna sitta kvar och jobba, som vilken vuxen som skulle 
vara med dem, fritidspedagogerna eller jag? Jag var oftast tvungen att gå 
när lektionerna var slut för dagen, till ett personalmöte eller elevvårds-
möte. Fritidspersonalen hade heller ingen möjlighet att vara i klass-
rummet med eleverna eftersom de hade många elever från olika klasser 
att ta hand om. 
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Den här situationen inträffade flera gånger. I början handlade det 

oftast om en bild- eller rituppgift, men så småningom även om andra 
typer av arbeten. Situationen uppstod, som jag ser det när de blivit väl-
digt engagerade av någonting och inte ville sluta bara för att skoldagen 
var slut. Egentligen är det ju fantastiskt när sådant inträffar och det 
borde vara självklart att eleverna skulle kunna sitta kvar och arbeta – om 
de nu vill! Problemen handlar kanske mest om ansvarsfördelningen 
mellan personalen.  

När jag talade med barnens förra lärare, som för övrigt var kvar på 
skolan men nu i andra klasser, var det här ett nytt fenomen som 
inträffat. 

(mars 03) 
På eftermiddagen så skulle vi egentligen ha skrivit de här Familjen 
Larsson historierna, men då ville de så otroligt gärna ha bild. 
Så jag började med bilduppgiften där det handlar om att rita av sina 
händer. Och att fylla händerna med tatueringar. Det blev total succé. 
De jobbade och jobbade och jobbade med den här linjen och 
händerna och när klockan var tjugo i två och då skulle de gå hem och 
då var det flera som inte ville gå hem idag igen, utan de ville sitta kvar 
och jobba. 
Då lämnade jag dem ungefär tio i två och tio i tre gick de sista barnen 
hem från skolan.  
Så det var en utmärkt dag. Jag kände mig jätteglad när jag gick 
därifrån. Så får de uppgifter som passar dem där de blir engagerade 
och har lusten så funkar de alldeles utmärkt. 

 
Jag upplevde gång på gång att eleverna i den här klassen så tydligt 
styrdes av det de upplevde som lustfyllt. Att måla och att rita var en 
aktivitet som passade hela gruppen. 

 
(26 maj 03) 
Vi försökte sätta igång med engelska. De skulle skriva engelska dikter. 
Dom fick ett skelett- en skelettdikt av mig på tavlan. Och det som jag 
trodde skulle ta tio minuter en kvart, det tog trettio, fyrtio… femtio 
minuter. Och ändå är bara tio barn klara. 
Jag valde den här gången att hjälpa J. Och det gjorde att jag fick peka 
ut ord efter ord för honom. Han fick ner hela dikten så småningom, 
präntad på en liten lapp som jag också klippte åt honom. Taggigt i 
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kanterna. Det ville han ha. Han var jättestolt och glad. Såhär fint har 
jag aldrig gjort förut. Så här fint har jag aldrig gjort, sa han… 
… Egentligen känner jag att var och en av dom här barnen behöver 
ha hjälp. Mycket mer än vad jag hinner.” 

 
De flesta eleverna i den här klassen hade ett stort behov av individuell 
hjälp. De ville att jag skulle sitta bredvid dem och lotsa eller hjälpa dem 
genom arbetsuppgiften.  

Många gånger hann vi inte göra de saker jag planerat, för att de inte 
bekymrade sig om att vi bestämt en tid när de skulle vara klara med en 
aktivitet och många uppgifter tog betydligt mer tid i anspråk än jag hade 
kunnat föreställa mig. 

 
(21 maj 03) 
Och vi städade våra skåp. På eftermiddagen skulle vi ha klassråd. Det 
blev inget av med klassrådet. Vi hann inte dit. Det är nämligen så att 
när vi säger en tid, klockan två ska alla vara klara, så kan det hända att 
en del inte är klara. Påminner man dem då, så händer inte det man 
tror skall hända. De fortsätter i lugn takt med det de håller på med.  
Dessutom hör de inte vad man säger förrän man flyger i taket och 
kastar sig över sakerna och flyttar dem och säger att nu ska ni sätta er 
på era platser. Riktigt arg, då kan de hända saker.  
 
Det är intressant det här. De bryr sig inte om tiden, vissa gånger. Om 
de är uppfyllda av någonting – så fortsätter de med det. Lugnt, fint 
utan att bry sig om att dom har en tid att passa eller att vi ska byta 
aktivitet. Klassrådet hann vi inte med. 

 
Jag önskar jag skulle kunnat visa att alla mina samtal med eleverna om 
vikten av att komma i tid, alla åtgärder med ett översiktsschema över 
tidpassningen, åtgärder som att stänga klassrumsdörren kl. 08.10 och 
låta eftersläntrare vänta utanför en stund och så vidare hade gett önskat 
resultat, men tyvärr var detta ett problem som höll i sig. 
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I början av höstterminen låter det såhär: 

 
(21 augusti) 
Uppropsdagen. 
Alla barn kommer inte i tid heller. Utan det är ett par barn som dräller 
in lite senare. Och två barn som inte dyker upp alls. 

 
Och vid julavslutningen, så här: 
 

(avslutning ht 03) 
På avslutningen idag så var ingen person i klassrummet klockan nio. 
Tio minuter över nio kom en flicka in och sade: 
– Åh, vad tråkigt. Ska vi vara bara i skolan till klockan tio. Idag som 
jag vill ha historia... 
Sen kommer nästa elev. 
– Jag vill inte ha jullov. 
Så kommer nästa. 
– Vad fint klädd du är. Varför är du så fint klädd? 
– Bara för att det är avslutning idag, svarar jag 
– Är det avslutning idag? Jaha, hur länge är vi lediga? 
Ingen tidsuppfattning. Inte när vi börjar eller när vi slutar… 
Det har ju också med hemmiljön att göra. 

 
 

Om hemmen och föräldrarna 
 

(mars 03) 
Jag tänker på det här. Hur mycket ska man prata om deras hemländer 
och hur mycket ska man prata om deras land som hemland i Sverige? 
    Jag tänker på apropå vår fritidsledare… som pratar om att det är 
många invandrare som aldrig packar upp resväskan, det vill säga, de 
flyttar aldrig hit på riktigt. Dom tänker sig hela tiden att dom ska hem 
igen. Och då blir anpassningen, den kulturella anpassningen kanske 
mer utdragen, eller infinner sig inte alls… Det där är jättespännande 
tycker jag. Det är nytt för mig. Det också. 
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Föräldrarna i den här klassen brydde sig naturligtvis mycket om sina 
barn och jag upplevde att vi fick god kontakt. Många föräldrar hade 
annan bakgrund än svensk och somliga talade inte svenska. Vi kunde 
bara kommunicera genom tolk. Det faktum att en del familjer inte talade 
svenska hemma och att somligas föräldrar inte själva kunde tala svenska, 
påverkade naturligtvis elevernas möjligheter att få hjälp med läxor och 
andra uppgifter i hemmet. Dessutom uppstod ibland tydliga språk-
problem för mig i telefonkontakter med hemmen. 

Jag upplevde att eleverna oftare var trötta i den här klassen än vad jag 
var van vid. När jag talade med eleverna om det sa de ofta att de hade 
haft familjefester, släktträffar eller liknande kvällen innan och inte gått 
och lagt sig förrän mycket sent. Kanske var det så att dessa familjers 
vardag inte liknade den vardag jag är van vid? 

Jag har funderat mycket på den del av läraruppdraget som handlar 
om föräldrakontakter, men här speglar jag bara en tanke, apropå följande 
avsnitt om trötta barn. 

 
(mars 03) 
… Men barnen kan ju inte hjälpa i vilket tillstånd de kommer till 
skolan. De är trötta. För de har inte sovit. Föräldrarna har inte sett till 
att dom gått och lagt sig i tid. De är hungriga för att de inte har fått 
nån frukost… De är trötta för att mamma och pappa har haft fest 
eller av nån annan anledning.  
Så är det barnen som drabbas för att jag blir arg på dom. För de är de 
som sitter där och sabbar. När jag egentligen skulle bli arg på 
föräldrarna som inte kan se till att deras barn kommer pigga och 
mätta till skolan. Det är ett dilemma… 

 
Ibland kom eleverna till skolan och var mycket trötta för att familjen 
haft fest till sent på natten. Det kunde bland annat bero på att man 
firade en kär släktings hemkomst från en lång resa och hela släkten 
samlades eller man firade någon religiös eller kulturell högtid som inte 
stämde med skolans almanacka. Dilemmat för mig blev att konsek-
vensen av detta gjorde att eleverna, om de kom till skolan, var mycket 
trötta och inte orkade arbeta eller hade kort tålamod. 

Föräldrakontakterna i den här klassen blev ganska täta, åtminstone 
vad de gällde en del av pojkarna. Jag träffade några föräldrapar cirka en 
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gång i veckan i perioder, förutom ordinarie föräldramöten och utveck-
lingssamtal. 

 
Vi har fyra barn på gång nu som är i åtgärdsprogram. Och det är… 
(fyra pojkar). Föräldrarna är alla engagerade med sina barn naturligt-
vis. För de vill att de ska bli bra för barnen här. Vi får se vad som blir 
med det. 
 
(april 03)  
Och sen måste jag ha ett föräldramöte ganska snart för att räta upp 
verksamheten och lägga ansvar på föräldrar när det gäller att barnen 
kommer i rätt tid till skolan. Skicka dem i tid så att de har möjlighet 
att komma till skolan, att dom tar ansvar för att hjälpa, att kontrollera, 
att inte göra läxor åt dem men att de tittar och frågar om de har läxor 
därför att de har läxor. De säger hemma att de inte har läxor. De är 
dåliga på att göra läxor. Det kan vara fyra, fem stycken som gör sina 
läxor förutom då den här tankeläxan. Nästan alla har kommit tillbaka 
med den. 

 
De flesta föräldramötena var inte särskilt välbesökta. Oftast var mindre 
än hälften av klassens elever representerade. Vad det berodde på är svårt 
att säga, men en bidragande orsak kan ha varit att många elever hade 
flera småsyskon och det var problematiskt för föräldrarna att komma till 
skolan på kvällstid. En annan tänkbar orsak kan vara att flera föräldrar 
hade bekymmer med det svenska språket och inte ville komma, trots att 
skolan erbjöd tolkhjälp. 

En anledning kan vara att föräldrarna inte ansåg det viktigt att 
närvara vid föräldramöten eller inte hade den vanan från sina respektive 
hemländer. Ytterligare anledning kan vara att föräldrarna upplevde att de 
hade tillräckligt mycket kontakt med skolan genom andra möten, såsom 
utvecklingssamtal och elevvårdssamtal. Till dessa möten kom så gott 
som alla kallade elevers föräldrar. 

 
(dec. 03)  
Det är frågan vilket regelverk de har hemma. Jag har väldigt lite 
kontakt med föräldrarna. Hade dock kontakt med en ”låtsasmamma” 
idag som undrade vad hon skulle hjälpa till med i matten när det 
gällde hennes extrason. Det var ett väldigt bra samtal. 
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Jag upplevde att de flesta eleverna i denna klass hade relativt trygga 
familjeförhållanden. Ofta hade de minst en förälder som var hemma 
med yngre syskon, alternativt var hemma av andra skäl. Många föräldrar 
kom, som sagt, från andra länder och hade kommit till Sverige av en rad 
olika skäl, oftast obekanta för mig. Ibland konfronterades jag med 
tankegångar från föräldrar som jag inte stött på tidigare. Till exempel 
hade eleverna vid några tillfällen i uppgift att följa ett nyhetsprogram på 
TV, såsom Aktuellt eller Rapport. När vi skulle prata om vilka nyheter 
de sett, visade det sig att flera av eleverna inte fått tillstånd av för-
äldrarna att titta på nyhetsprogrammen och en elev sa att hon tyckte det 
var otäckt att titta på sådana program. När jag talade med den elevens 
mamma sa hon att hon inte ansåg att det var bra för hennes barn att titta 
på nyheter. 

 
(maj 03)  
… Dom är ganska trygga de flesta barnen här… men de hör 
naturligtvis de vuxna prata hemma. De har historien med sig. Men de 
avskärmas ganska mycket från de historierna. Det är intressant att 
tänka sig vad en flickas mamma sa vid något tillfälle. Att det inte är så 
bra för barnen att titta på nyheter. Det är inte bra för dom att se hur 
det ser ut i världen. Man kan ju undra om det är sant eller inte. Vi har 
ju ett annat sätt att tänka kan jag ju säga då. 

 
På skolan anordnas en temavecka per termin under olika rubriker. Min 
första termin på skolan hade vi en Internationell temavecka där skolans 
elever fiktivt färdades mellan olika länder och världsdelar under olika 
dagar. En av dagarna handlade om Mocambique. Den dagen handlade 
om barnrättskonventionen och en fiktiv kusin till eleverna, Dennis22 
som hade hamnat i fängelse på grund av att han deltagit i en förbjuden 
demonstration i landet. Elevernas uppgift blev att försöka genomföra en 
demonstration för att befria honom ur fängelset. Alla elever från för-
skolan till och med år sex deltog i demonstrationen som slutade med att 
kusinen frigavs. Den dagens eftermiddag ägnades åt samtal om Barn-
rättskonventionen. 

 
                                                 
22 Dennis var en stor docka vi hade i klassrummet. Han hade vid detta tillfälle 

fått agera inburad demonstrant.  
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(maj 03)  
Vi kom också in på vad som kan hända om man demonstrerar i ett 
land där det råder demonstrationsförbud, apropå Dennis då. Man får 
gå varsamt fram därför att det visar sig att de har föräldrar som har 
hamnat i fängelse för att de har demonstrerat i sina hemländer. Fick 
ett par sådana exempel … så det blir lite känsligt och svårt. Och som 
en elev sa:  
– Vi pratar inte om det hemma för pappa tycker inte att jag ska veta 
så mycket om vad som kan hända. Och det blir en helt annan 
verklighet än om jag hade undervisat i min gamla skola, där vi är så 
långt, långt bortifrån den här verkligheten som man kan vara, kan 
man tycka ibland. Här finns allting mycket närmare och mycket mer i 
klassrummet, därför blir det en annan undervisning också och det 
gäller att balansera vad man kan ta upp och vad man inte kan ta upp. 
Och man kommer på sig med att den här känslan av att vara så trygg 
och uppväxt i det här landet och ha bott så långt borta från allt elände 
som finns, allt krig ja, att vara så långt borta som vi är i det här landet 
från allt elände som finns och vara så nära i det här klassrummet så 
blir det en annan nerv i undervisningen och man måste balansera … 

 
Här började eleverna berätta om vad deras föräldrar hade varit med om 
och varför de till exempel tvingats fly från sina hemländer. Plötsligt 
upplevde jag att Världen klivit in genom klassrumsdörren och gjorde sig 
påmind. Jag minns att det vid det här tillfället gick upp för mig en av 
möjliga anledningar till att föräldrarna inte ville att deras barn skulle titta 
på nyhetsprogrammen på TV. 

När vi hade fest i skolan kom nästan samtliga av elevernas föräldrar 
och familjer till skolan och det var aldrig några problem att ordna med 
mat och trevlig samvaro. 

 
(10 dec. 03)  
Igår hade vi Europafest. Den blev mycket lyckad. Man kan säga att 
det blev succé. Det kom ungefär 45-50 personer ganska mycket 
syskon. Det var nån som inte var där tyvärr … 
… Sen hade vi mat och föräldrarna hade lagat jättegott och 
jättemycket. Det var jättehärligt att se. Dom är så generösa och 
härliga. 
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Innehållet
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Fig.2.3 
 

I detta avsnitt redovisar jag delar av dagboksinnehållet som huvudsak-
ligen behandlar innehållet i undervisningen i de samhällsorienterande 
ämnena, samt vissa moment i svenskundervisningen.  

Jag försöker få syn på vad som påverkade valet av innehåll, metoder 
och arbetssätt, samt vilka motiv jag tycker mig kunna upptäcka, det vill 
säga legitimiteten i dessa val. Jag reflekterar kring händelseförloppet och 
försöker tolka detta utifrån källmaterialet, delvis med hjälp av skolans 
styrdokument och några skolforskare.  

Staten anger mål och riktlinjer för skolan genom ett antal styrdoku-
ment, såsom skollag, läroplan och kursplaner. I den nu gällande läro-
planen för grundskolan, Lpo94 finns också kursplaner för respektive 
ämne med mål att uppnå för år 5 respektive år 9. Dessa mål, samt de så 
kallade strävansmål som finns angivna i kursplanerna ska vara styrande 
för lärarnas planering av innehållet i respektive ämne. 

I inledningskapitlet i boken Grundskolans kursplaner och betygs-
kriterier står att läsa: 

 
Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande 
värden som skall prägla skolans verksamhet och de mål och rikt-
linjer som skall gälla för den. Vid sidan av dessa föreskrifter för 
skolans verksamhet finns kursplaner. De är bindande föreskrifter 

53

Adolphson, Margareta (2008) Två terminer - eller jag som trodde att jag kunde. Gem rapport 6



 
som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika 
ämnen.23 

 
Den pedagogiska forskningen visar på en mängd andra faktorer som 
också påverkar och styr undervisningsinnehållet, såsom till exempel 
lärarens pedagogiska grundsyn, vilka elever som är i klassrummet, hur 
närområdet ser ut och den skolkod24 som gäller på den aktuella skolan.  

När jag läser igenom mina dagboksreflektioner kan jag konstatera att 
skolvardagen förefaller vara så komplex att det är svårt att få syn på det 
som synes ske i det dagliga arbetet i skolan och i undervisningssamman-
hanget. Det är många samverkande och motverkande faktorer som på-
verkar själva undervisningsprocessen och ämnesinnehållet. Stora delar 
av mina reflektioner handlar dessutom om annat än planering, genom-
förande och resultatet av ren undervisning.  

För att försöka få syn på några faktorer som påverkade innehållet i 
undervisningen under denna period, har jag i huvudsak valt att redovisa 
dagboksmaterial som behandlar svenskämnet och de samhällsoriente-
rande (so-) ämnena, det vill säga geografi, historia, religionskunskap och 
samhällskunskap med efterföljande kommentarer och tankar. Det var 
också så, att jag ganska omgående stötte på tydliga hinder och problem 
med undervisningen i dessa ämnen. 

Innehållet i undervisningen visar sig vara betydligt svårare att renodla 
och frikoppla från de andra hörnen i den didaktiska triangeln. Lektions-
innehållet är tätt sammanlänkat med vilken lärare som handskas med det 
och dessutom tydligt påverkat av den grupp som ska arbeta med det. 
Därför kommer redovisningen av detta avsnitt att bli betydligt längre än 
övriga och tyngdpunkten i redovisningen kommer att ligga i detta av-
snitt.  

För att få syn på en eventuell progression redovisas dagboksmate-
rialet i regel kronologiskt. 

Jag har också valt att försöka tolka valda avsnitt i det redovisade 
dagboksmaterialet i ljuset av delar av den amerikanske filosofen John 
Deweys texter. Hans texter ligger till grund för flera av de skolreformer 
och läroplaner som genomförts under förra seklet och åtskilliga av hans 

                                                 
23 Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier, s. 5 
24 Arfwedson, Gerhard & Lundman, Lars (1984) Skolpersonal och skolkoder, Liber 

Utbildningsförlag. 
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pedagogiska visioner har lämnat klara avtryck i det dagliga skolarbetet.25 
Det är naturligt att anta att jag under min lärarbana påverkats av dessa 
visioner. Debatten om progressiv undervisning har följt mig under hela 
min verksamma tid i skolan. 

Dewey brukar räknas in i den skara av pedagogiska tänkare som 
kallas ”progressivister” eller ibland ”reformpedagoger”. Kanske vore det 
riktigare att kalla honom för den reflekterade pedagogikens viktigaste 
filosof, vilket står att läsa på baksidestexten till den antologi som har 
titeln Individ, skola och samhälle26 och från vilken jag valt olika avsnitt att 
anknyta till i mina reflektioner, framförallt i det avslutande diskussions-
/reflektionsavsnittet.  

I boken Didaktik för lärare27 finns en figur som illustrerar relationen 
mellan barnets/elevens behov och samhällets krav: 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
Fig. 3 Relationen mellan barnets/elevens behov och samhällets krav (Arfwedson, G & 
Arfwedson, G Didaktik för lärare) 
 
Den ska illustrera att skolans första uppgift med det lilla barnet är att 
utforma undervisningen så att den fyller de små hjälplöst utlämnade 
barnens (förf. uttryck) behov. I takt med stigande ålder och att denna 
undervisning ger resultat ökar utrymmet för skolans andra uppgift, att 
återskapa ett samhälles kunskaper och värderingar hos den nya genera-

                                                
25 Alexandersson, Mikael (2000) "Vår tolkning av världen behöver utmanas".
26 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle, Utbildningsfilosofiska texter i urval 

av Sven Hartman, Ulf P. Lundgren & Ros Mari Hartman. Natur och Kultur. 
Stockholm, s. 109 ff. 

27 Arwedsson, Gerd & Arfwedson, Gerhard Didaktik för lärare, s. 140 
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tionen. Detta sker parallellt med att barnen både socialt och biologiskt 
utvecklas. 

Även Dewey talar, i sin text ”Barnet och läroplanen”28 om det lilla 
omogna, outvecklade barnet och om att de grundläggande faktorerna i 
den pedagogiska processen består av en lämplig interaktion mellan 
barnet och lärostoffet, mellan barnet och av vissa sociala mål, tankar och 
värderingar som tagit gestalt i den vuxnes mogna erfarenhet.  

Ämnena är en produkt av vetenskapen genom tiderna och inte av 
barnets erfarenhet. Ämnesindelningen är inte något som finns i barnets 
erfarenhet, skriver han. 

 
 

Vi börjar med historia och geografi 
Jag blev snart varse att dessa barn ännu inte kände behov av att lära sig 
skolämnena geografi eller historia. De hade också, som jag upplevde det 
”dåliga erfarenheter” av dessa ämnen från tidigare. Kanske var det så att 
de inte upplevde någon koppling till sin livsvärld, erfarenhetsvärld eller 
intressevärld. För mig som lärare, uppstod problemet med att hitta 
kopplingar mellan elevernas tillvaro och intressen med till exempel skol-
ämnet historia. Att det blev just Medeltiden jag startade med berodde på 
att de just arbetat med denna tidsperiod och jag ville ta vid där jag 
trodde att de befann sig i historieämnet när jag började i klassen. 

Efter tre veckor gör jag följande reflektioner:29  
 

(mars 03) 
De verkar ha arbetat med fylleriböcker, arbetshäften i samtliga ämnen, 
särskilt i svenska och är trötta på det och min uppfattning är att det är 
alldeles för svårt för dem. Så jag har lagt undan det… 
En riktig utmaning. De har svårt med språket en del. De förstår inte 
riktigt vad det handlar om. De avskyr geografi, ämnen som geografi 
och historia till exempel. Och det beror på enligt mig att de har haft 
alldeles för hög abstraktionsnivå, för svåra texter, för svåra arbets-
uppgifter. Det är också föräldrarnas uppfattning. De pratar inte så 

                                                 
28 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle, s. 107 ff. 
29 Början av detta citat går även att finna under avsnittet Läraren och under 

avsnittet Eleverna. 
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gärna på engelska. De är rädda för varann. De är rädda. De skrattar åt 
varann. De pekar finger åt varann. De kommenterar varandras uttal… 
Så vi får jobba jättemycket med det sociala klimatet i klassen. 

 
… Jag tittade i de Medeltidshäften som de gjort. Det var inte mycket 
bevänt med deras kunskaper där. När jag bad dem, frågade om olika 
saker, så kunde de inte redogöra för mycket alls. 
Och jag kan inte göra om alltihopa, utan jag tänkte jag får gå via 
rörliga bilden, så vi har tittat på delar av Ivanhoe och delar av Robin 
Hood30. När det gällde Ivanhoe så berättade jag lite om riddare. Jag 
berättade om maktpyramiden på medeltiden. Och de lyssnade och de 
tittade och vi tittade en liten snutt på Ivanhoe och sen så skrev de vad 
de sett. Det var väldigt motiverande för dem och det kändes som de 
lärde sig en hel del. De var i alla fall med allihop hela tiden.  
Däremot när vi tittade på Robin Hood så tittade vi under längre pass. 
Det orkade de inte. De kan inte ta in för mycket. De kan inte sitta still 
för länge. Så byta aktivitet ganska ofta… 
… När de koncentrerat sig jättemycket så blir de helt vilda efteråt 
eftersom de varit så koncentrerade… 
… När det gällde historia så var det en pojke som sa såhär ganska 
tidigt: 
– Vad ska man läsa historia för? Det handlar ju bara om sånt som 
redan har hänt. 
Och det är mycket intressant. Det är det jag försöker förklara för dem 
hela tiden. Att det som händer igår – det som hände igår – det är 
historia idag. Och historien fortsätter hela tiden. 
 

Lektionsinnehållet bestod i att jag berättade om begreppet riddare, hur 
samhället var organiserat och vilka grupper av människor som var 
typiska på Medeltiden. Jag ville försöka ge eleverna en förförståelse till 
vad de senare skulle få se i filmen Ivanhoe. Jag ritade på white-boarden 
och förklarade olika begrepp som jag ansåg vara viktiga för att ge någon 
slags förståelse för det medeltida samhället. Jag minns att jag talade om 
olika ”stånd”, varpå hela lektionen höll på att gå överstyr, då pojkarna 
genast kopplade ordet till något helt annat. 

                                                 
30 Ivanhoe från 1982 och Robin Hood från 1950-talet. 
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Efter en utvikning kring att ett ord kan ha olika betydelser i olika 

sammanhang, lyckades jag återföra dem till dagens ämne, mycket tror 
jag beroende på att vi skulle se bitar ur en spelfilm. 

Avsnittet de tittade på handlade om en sekvens i början av filmen då 
Ivanhoe deltar i ett tornerspel och blir skadad. Uppgiften var att försöka 
identifiera och senare kunna beskriva olika grupper av människor, men 
också ett händelseförlopp. 

Under filmvisningen hade jag uppmanat eleverna att föra anteck-
ningar på vad de såg, så de skulle ha underlag för fortsatt skrivande. En 
del följde den uppmaningen, andra inte. Det kan ha berott på en oför-
måga att använda anteckningsteknik samtidigt som de tittade på filmen. 
Det kan också vara av betydelse att många elever i den här klassen hade 
ett tunt språk i svenska och hade problem med att hitta det svenska 
ordet för ett begrepp, problem med ords stavning och ords betydelse. 
Eller så berodde det på att de inte visste hur man gör när man för 
löpande anteckningar. 

Jag uttrycker i dagboken att det var väldigt motiverande för dem och 
jag tror att jag menar att alla eleverna tittade koncentrerat. De engage-
rade sig i händelseförloppet och alla skrev ner sina personliga berättelser 
om vad de uppfattat i filmsekvensen.  

Jag visade också delar av en Robin Hood-film. Här föll jag till föga 
och visade ett längre avsnitt än jag tänkt, eftersom de inte ville sluta titta. 
Jag upptäckte då att de blev för trötta och inte orkade med detta. Vitsen 
med filmvisningen som historieberättelse gick förlorad och gruppen 
halkade in i slentrianmässigt tittande. Somliga reste sig upp och gick och 
drack vatten eller gick på toaletten. Somliga la sig på golvet eller började 
småprata med varandra om olika saker. 

Mina motiv till att planera lektionen som jag beskriver den var flera. 
Dels ville jag försöka skapa ett intresse för ämnet historia och jag ville få 
dem att förstå vitsen med att ha historiska kunskaper. Jag använde mig 
av spelfilmer eftersom eleverna var bekanta med filmen som berättelse. 
Jag ville få dem att upptäcka att spelfilmer kan ha en historisk förankring 
och jag ville att de skulle upptäcka att, om man har historiska kunskaper 
kan man förstå mer av händelser, sammanhang och konsekvenser av 
händelser, också i berättelsen i en spelfilm. 

Att de skulle se spelfilm under lektionstid, med ett ämnesinnehåll i 
sikte verkade vara nytt för dem. Det upplevdes inte som undervisning 
eller lektion! Det var en morot att veta att man skulle få titta på film 
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under skoldagen, uppfattade jag. Eftersom det fanns ett sådant kompakt 
motstånd mot skolämnet historia valde jag denna väg, som jag hoppades 
skulle motivera och inspirera dem och få dem att vilja lära sig mer om 
Medeltiden eftersom jag upplevde att de, trots att de arbetat länge med 
detta område och gjort häften kring detta, i princip inte kunde redogöra 
för någonting som hade med denna tidsperiod att göra. 

Eleverna hade ju mycket tydligt talat om att de vare sig kände behov 
av eller var intresserade av att lära sig något om historia eller Sveriges 
geografi. Som skolämnen betraktade låg tydligen dessa ämnen mycket 
lågt i rang i den här gruppen. När jag nämnde att vi skulle fortsätta på de 
arbetsområden (Medeltiden och Sveriges geografi) de arbetat med innan 
jag kom till klassen, skrek majoriteten ”Nej, nej vi hatar de ämnena och 
vi kommer att vägra läsa om det”! Ett annat skäl till val av filmer 
berodde på att jag tänkte använda dem som repetition och att det visat 
sig omöjligt att använda läroböckerna. När jag plockade fram dem i 
klassrummet skrek nämligen många av barnen att de hatade dessa 
böcker och att de kunde allt som stod där, så filmvisningarna var också 
en slags kontroll och nödåtgärd från min sida. 

Att använda spelfilmer som Ivanhoe och Robin Hood var här ett 
försök från mig att hitta en förbindelse. Det kan också vara så att valet 
att använda spelfilm var ett trick från min sida för att försöka få en 
motivation från eleverna till stånd. Som Dewey skriver, ”… eftersom 
lärostoffet i undervisningen inte har någon förankring i barnets konkreta 
tankeförmåga, måste man arbeta fram någon konstlad anknytning för att 
få till stånd en fungerande relation”31  

Jag hade tidigare upptäckt att bilder av olika slag fångade hela 
gruppens intresse och gärna tog överhanden i förhållande till det skrivna 
ordet. De arbetade mycket gärna med att leta bilder utifrån en uppgift, 
att samtala kring bilder och de tillverkade mycket gärna egna bilder. Via 
bilden kunde jag fånga deras uppmärksamhet. Bilden är ju universell, 
läsbar oavsett vilket språk man talar. Kanske var det en anledning till att 
den blev så dominant. En bild fångar också ögat och uppmärksamheten 
på ett annat sätt än en skriven text, blicken riktas lättare mot bilden än 
mot texten. Bilden kan också förmedla information och berätta en 
historia, trots språkproblem och barriärer. 

 
                                                 
31 ibid. s. 123 
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(feb. 03) 
... De är mycket duktiga på bild och mycket koncentrerade. Och där 
verkar vi ha hittat en ingång, att måla, att teckna, att rita... 

 
Då många barn hade uppenbara problem med att själva formulera sig i 
skrift valde de oftast, då de gavs möjlighet, att rita bilder och skriva 
korta bildtexter till istället för att enbart skriva. Detta tog mycket lång tid 
eftersom de var väldigt noggranna med sina bilder. Det gjorde mig 
stressad, eftersom jag kände en press på mig, från de mer eller mindre 
uttalade krav som jag tyckte fanns. Detta arbetsområde var ju enligt mig 
bara en uppföljning av vad de arbetat med under höstterminen. Jag 
kände att vi måste gå vidare och ”avverka” fler arbetsområden. En del 
av stressen låg nog i att jag tyckte att jag visste vad vi hade framför oss 
av arbete i de här ämnena, med hänsyn till de mål som formulerats i 
kursplanerna för de olika ämnen och med erfarenhet av vad jag brukade 
”hinna” i mina förra klasser. 

Att de läst Medeltiden just vid denna period (år 4) berodde antagligen 
på den skoltradition som jag upplever fortfarande finns på många sko-
lor, traditionen att läsa Vikingatiden och Medeltiden i historia i år 4-5. 

Jag skriver tradition, för i kursplanerna i historia32 finns inga tvingan-
de skrivningar kring dessa tidsperioder. Däremot har det under mina 
drygt trettio år i skolan varit tradition att man under år 4-5 läser om 
Vikingatiden och Medeltiden. Det är förmodligen kvarlevor från tidigare 
läroplansskrivningar. I den tidigare läroplanen, Lgr 8033, står nämligen 
att läsa under avsnittet ”Människans verksamhet – tidsperspektivet” att 
eleverna på Mellanstadiet bland annat ska arbeta med … 

 
Arbete och liv, händelser och gestalter i Norden och Europa 
under medeltid och nyare tid fram till mitten av 1700-talet. 

  
När det gällde ämnet geografi gav jag eleverna i uppgift att rita en karta 
över en ö med vissa förutsättningar vad gällde begrepp som väderstreck 
och geografiska beteckningar. Begrepp jag tyckte de borde känna till 
eftersom de hela höstterminen arbetat med Sveriges geografi. 

 

                                                 
32 Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier, s. 78 
33 Skolverket (1994) Läroplan för grundskolan, s 124 
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(mars 03) 
Jag har övat dem på kartan, väderstreck, ö, sjö, hav, berg, flod, stad 
och vägar. Och det blev en stor uppgift som tog lång tid för dem att 
göra klart. Nu efter tre veckor har alla jobbat klart med det. 

 
Jag upptäckte under detta arbete att många elever uppenbarligen inte 
hade haft klart för sig vad dessa begrepp betydde! Kunde det vara så att 
de suttit och skrivit av ord och texter som de egentligen inte förstått? 
Denna upptäckt var nyttig för mig, för trots många missar, lärde jag mig 
ganska snabbt att nogsamt kontrollera om eleverna förstått vad jag sagt, 
vad de hört eller vad de sett, genom frågor och återkopplingar. 

En vanlig lärobok i t.ex. geografi för år 4 innehöll alldeles för svårt 
språk för majoriteten av dessa barn. Så var det också med de förenklade 
läroböcker som en del förlag ger ut. Det var ju ganska självklart då så 
många kom från hem med annat modersmål än svenska, men jag hade 
aldrig tidigare arbetat i en klass med sådan sammansättning. Dessutom 
tyckte jag att det var rätt märkligt att de under hela höstterminen 
verkade ha arbetat med traditionella läromedel i både historia och 
geografi, utan att lärarna innan mig upptäckt de stora svårigheter dessa 
barn uppvisade. Kunde det tänkas vara så att de inte vetat vad de skulle 
göra istället? Eller att annat material inte fanns att tillgå på skolan? 

 
 

Vi arbetar med bilderboken Rose Blanche
 

(mars 03) 
… Morgonen var ganska lugn. Efter kvartsrasten så läste jag Rose 
Blanche för dem, nummer två i bilderbokstemat och det var ett himla 
diskuterande hela tiden om bilderna och kommentarer och de var 
väldigt upprörda över nazismen och Hitler och de tyckte saker och de 
tyckte inte om symbolerna i boken, alla nazistsymboler och sånt där. 
De pratade, det tog väldigt lång tid att gå igenom boken. Det blev inte 
den stämning som det brukar bli när jag läser den i andra klasser. 
 

Rose Blanche är en bilderbok som handlar om en liten flickas upplevelser i 
Tyskland under Andra Världskriget. Boken ingår i ett bilderbokstema jag 
brukar ha i mina klasser. Ett syfte med detta tema är att få eleverna att 
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”återupptäcka” bilderboken. Att få dem intresserade av att läsa bilder-
böcker och att upptäcka att de inte alls bara är riktade till yngre barn, 
utan att det finns bilderböcker som man kan ha stor behållning av långt 
upp i åren. Det är också ett sätt att försöka få de lässvaga eleverna att 
börja läsa. Ofta är det ju relativt lite text i en bilderbok och dessutom får 
de stöd i läsningen av bilderna. Jag brukar presentera några olika typer 
av bilderböcker för eleverna, för att sedan överlåta åt dem att välja vad 
de vill läsa vidare i. Jag brukar också använda bilderböckernas bilder 
eller innehåll till olika skrivuppgifter. 

Denna bok har jag använt i mina tidigare klasser många gånger och 
det brukar bli väldigt allvarliga och stämningsfulla diskussioner kring 
händelserna i boken. I den här klassen började eleverna skrika ”usch och 
fy” så fort de fick syn på nazistsymbolerna på bilderna i boken. De blev 
mycket upprörda och diskuterade högljutt rakt ut i klassrummet om vad 
de tyckte. En pojke, en romsk pojke, började upprört berätta om Hitlers 
förföljelser av hans folk. Andra hängde på med andra liknande berättel-
ser. Jag var ganska oförberedd på dessa starka reaktioner från barnen. 
Eleverna visade ett otroligt engagemang och intresse för händelserna i 
denna historiska tid. Jag upplevde dessutom att jag fick en massa infor-
mation om hur barnen i den här klassen tänkte och kände inför vissa 
problem. 

Kanske var det så att detta ämne låg närmare barnens erfarenhets-
värld? 

Fanns det kanske en tydligare förbindelse mellan ämnesstoffet och 
barnen som gjorde dem mer intresserade än när vi arbetade med Medel-
tiden?34 

Dewey beskriver barnets värld som ganska begränsad och bestående 
av personer med personliga intressen, snarare än en värld fylld av fakta 
och lagbundenheter. Sanningen som anger grundtonen handlar mer om 
sympati och medkänsla än överensstämmelse med yttre fakta. I motsats 
till detta menar Dewey att studierna i skolan gör att barnen förs ur sin 
lilla värld ut i den vida världen.35  

Hans texter skrevs innan tv och dataspel hade gjort intåg i barnens 
värld, innan världen hade tagit plats i var mans vardagsrum genom tv-
nyheter och faktaprogram. Det låter också troligt att det ämnesinnehåll 
                                                 
34 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle.  
35 ibid. s. 108 
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han avser mer handlar om ett vetenskapligt innehåll än skönlitteratur 
och bilderböcker, även om denna bilderbok har ett klart historiskt 
innehåll.  

Ändå tycker jag att det finns en klar koppling till denna situation i det 
han skriver. Barnen reagerade mycket känslomässigt på innehållet i 
denna bok och jämförde med vad de vuxna berättat för dem hemma 
och med sina egna erfarenheter. Jag uppfattade det också så att 
nazismen och Hitler väldigt tydligt stod som symbol för ”det Onda” hos 
dessa barn. Och om ”det Onda” hade man mycket att berätta. Det 
verkade som det fanns en koppling för många barn mellan berättelsen i 
denna bok och deras egen värld. 

Jag brukar använda ett uppslag i boken för samtal om människor på 
flykt och göra en skrivuppgift till det. Här var jag ganska förberedd på 
att detta kunde vara självupplevt för barnen alternativt deras föräldrar 
och att jag därför måste gå försiktigt tillväga, men bl.a. just därför valde 
jag ändå att försöka göra uppgiften. Jag tänkte att jag fick vara beredd på 
att stryka den uppgiften om jag upplevde att den blev för känslig.  

 
Sen skulle vi diskutera vad man skulle ta med sig ifall norrmännen 
skulle komma och angripa Sverige och vi skulle tvingas på flykt. Så de 
fick i uppgift att skriva ner sju saker som de skulle ta med sig. De 
viktigaste sju sakerna som de skulle ta med sig hemifrån. Jättemånga 
frågade, jättemånga kommenterade, men de skrev villigt upp sju saker 
och sen skulle de säga en sak var som skulle komma upp på tavlan. 
Och det kunde de inte säga. En sak som det viktigaste, utan det blev 
ungefär tjugofem saker som kom upp på tavlan och det skulle vi då 
välja bort att det bara var sju saker kvar. Det tog resten av den här 
dan. Det vill säga, fram till tjugu över elva och sen mellan halv tre och 
halv fyra så diskuterade vi det här. Vi övade alltså att argumentera för 
eller emot nåt som skulle vara kvar eller försvinna. Sen det som var 
kvar när dagen var slut, det var ficklampa, sovsäck, kniv, fotografier, 
sjukvårdslåda och lite andra saker. Som dom tyckte var viktiga. De 
tränade på att argumentera åt alla möjliga håll och i början skrattade 
de ganska mycket åt varandras argument och hånade lite grann och 
buade och sådär, men så småningom tyckte jag att det blev bättre med 
att de lyssnade till och med att det var en som sa om någons 
argument, att det var ett bra argument. Jag tror det handlade om att de 
sa att om det gäller ljus, stearinljuset och ficklampan, så är det som 
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skall bort stearinljuset för att lågan slocknar när man springer, men 
med ficklampan slocknar det inte. Och dessutom behöver man 
tändstickor till ett ljus och det behöver man inter med ficklampan. 
Batterierna kan ligga i och det räknas som en sak då. På det hela en 
intensiv dag. Jag var väldigt trött när klockan var halv tre eftersom de 
pratar hela tiden samtidigt som jag pratar...  
… Dom vill fortsätta med Rose Blanche imorgon. Så det startar vi 
med i morgon bitti. Får se hur vi gör. Så ska vi prata om det här med 
att argumentera. Jag frågade dem om de tyckte det var tråkigt. Nej, det 
var roligt och det var bra och jag frågade varför det är bra. Så svarade 
de att man lär sig vilka saker som är viktiga att ha med sig när man är 
på flykt. 

 
Innehållet i den här lektionen skulle handla om att i grupp kunna 
komma överens om sju saker som kan vara viktiga att ta med sig om 
man tvingas på flykt. Det skulle bli underlaget till en skrivuppgift där de, 
utifrån en bild i boken, skulle välja att vara en person på flykt och skriva 
vad den personen hade i sitt bylte och vad och hur den personen tänkte 
om sin situation. Ett perspektivbyte, att öva sig på att sätta sig in i hur 
en annan människa kan tänkas känna och handla. Men de här barnen 
var mycket otränade på att arbeta i grupp och att komma överens, så 
resultatet blev något helt annat och tog väsentligt mycket längre tid i 
anspråk än jag förväntat mig. 

Mitt syfte var ju inte primärt att de skulle lära sig argumentera för en 
sak, men som lektionerna utvecklade sig verkar det som det blev det 
mitt huvudsyfte. Jag upplevde att de inte kunde lyssna på varandra och 
respektera varandras argument och åsikter, men att de så småningom 
började lyssna och tänka efter vilka argument som var viktiga och rätt, 
enligt deras tycke. Därför lät jag dem fortsätta. 

Det viktigaste resultatet av den här lektionen kan jag i efterhand 
tycka, var att de lärde sig innebörden av ordet argumentera. Det fick jag 
bekräftelse på gång på gång under resten av min tid i klassen. Många 
gånger använde de själva ordet och bad mig dessutom ibland att vi 
skulle diskutera en fråga och lyssna på varandras argument! 

Ändå verkar det inte som eleverna uppfattat att det är det de lärt sig, 
med tanke på slutkommentaren i citatet ovan. Det kanske inte heller är 
så underligt, med tanke på att det konkreta innehållet i lektionerna 
handlat om just vilka saker som skulle väljas ut inför en flyktsituation.  
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Jag hade inte väntat mig att denna uppgift skulle ta en hel efter-

middag i anspråk… och halva nästa förmiddag för att komma fram till 
vilka sju saker som klassen kunde enas om var viktigast. Men jag minns 
till exempel att en pojke länge argumenterade för att han måste ha med 
sig en extra jacka, varpå de andra skrattade åt honom och sa att det räck-
te med en jacka som han kunde ha på sig, så räknades inte den in bland 
de sju sakerna. Han fortsatte envetet med att vidhålla att en extra jacka 
skulle behövas, ifall den han hade på sig skulle bli smutsig. Det visade 
sig under diskussionens gång att det var fullständigt omöjligt för honom 
att tänka sig att gå omkring i en smutsig jacka. Det var fullständigt 
otänkbart! Han förklarade sig så småningom med att – Vi romer har 
ALDRIG smutsiga kläder på oss – även om det skulle vara krig! Det 
argumentet accepterade plötsligt hela klassen, vilket var helt oväntat för 
mig. Sådana, till synes små händelser lärde mig mycket om vikten av att 
låta eleverna få tid att förklara varför de tänkte och tyckte som de 
gjorde. Dessutom förstod jag efterhand att en del elever i den här 
klassen hamnade i bråk och konflikter för att de försökte försvara sitt 
etniska ursprung och sin familjekultur. Det här samtalet fick mig att 
förstå vikten av att träna eleverna på att uttala sina åsikter och ställ-
ningstaganden högt inför klassen och försöka förmå dem att respektera 
varandra. Att öva på att prata och inte ta till knytnävarna så fort man 
kände sig hotad eller inte respekterad. Ett mödosamt arbete som måste 
fortgå genom hela livet, tänker jag.  

 
 

Att låta tingen ta tid och bygga tempel 
Gång på gång upplevde jag, att om jag hittat en uppgift som eleverna 
blev engagerade i kunde den uppgiften ta mycket längre tid än jag i min 
vildaste fantasi kunde tänka mig. Det stressade mig, eftersom jag kände 
att vi ”hann” alldeles för lite i förhållande till den tid uppgiften tog i 
anspråk. För lite i förhållande till vad kan man ju undra? Jag tror att jag 
kände en press på mig att hinna igenom en bestämd stoffmängd på en 
viss tid, även om jag tyckte att saker och ting mycket väl kunde få ta tid. 
Men inte den tid det tog här! Var det inte då så att dessa elever uppen-
barligen ville, eller kanske behövde ha den här tiden på sig. Jag försökte 
träna mig i att tycka att allt eleverna blev engagerade i skulle få ta sin tid. 
Pressen utgjordes nog av oron för att föräldrar, kollegor och eventuellt 
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också skolledningen skulle börja undra varför vi hann så lite i förhållan-
de till vad de förväntade sig, men också en press utifrån vad jag var van 
vid från tidigare klasser. Jag lärde mig sakta att låta ”tingen ta tid”. Men 
det var också så, upplevde jag, att dessa elever i lugn och ro till exempel 
kunde sitta och måla på en bild i många långa timmar medan de små-
pratade och hade det allmänt trevligt. Det kunde ju inte vara meningen 
att vi skulle ägna majoriteten av skoltiden till sådant, tyckte jag.  

Samtidigt var det så att de ständiga konflikter, aggressionsutbrott och 
den oro som var vanliga inslag i skolvardagen i denna klass avklingade 
markant om eleverna fick sitta och rita och måla. Redan Dewey talade 
om barnets fyra instinkter och att en av dem är intresset för att uttrycka 
sig i färg och form.36 En annan instinkt är intresset för att samtala och 
kommunicera, som flyktdiskussionen skulle kunna visa. Den tredje och 
fjärde instinkten, som han kallar dem, är intresset för att undersöka och 
förstå saker och ting och att tillverka eller konstruera. 

I den här skolan brukade man med jämna mellanrum ha så kallade 
temaveckor. Den här veckan handlade om att eleverna fick göra en 
fiktiv flygresa och landa på olika platser i världen olika dagar. Just den 
här dagen ”besökte” vi Indien. 

Meningen med temat var att eleverna skulle känna sig som världs-
medborgare och att likheter och olikheter mellan olika länder skulle bli 
synliga. Jag uppfattade arbetet som väldigt krävande förberedelsemässigt 
och som en stor happening för eleverna. Alla skolans elever deltog i 
temat, men olika åldersgrupper arbetade med olika perspektiv för re-
spektive land. 

Under ”Indiendagen”, arbetade eleverna i grupper om fyra och fyra, 
blandade från två olika klasser.  

 
(maj 03) 
Vi flyttade oss till Indien och det hade jag förberett jättemycket… 
Vi hade dagen innan, en kollega och jag satt oss och grupperat fyran 
och femman i fyrgrupper, två pojkar i femman och två pojkar från 
fyran och så vidare som skulle jobba ihop och bygga tempel. 
 Förutsättningarna var att de skulle ha en gudabild av oss och de 
skulle bygga ett tempel. De skulle ha offergåvor. Vi har pratat lite 
grand om det. De skulle ha blommor omkring sig för att det skulle 

                                                 
36 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle, s. 78 ff. 
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vara fint åt den här guden och gudarna var Shiva, Ganesha och 
Laksmi och en Buddhafigur faktiskt. Det hade vi också. 
De byggde och jobbade, byggde och jobbade. Stundtals var vi fyra 
eller fem vuxna inne i de här två klasserna och ett par smärre bråk fick 
vi reda ut. Det var … (två pojkars grupp) … som inte kom överens. 
De tyckte olika, men det redde ut sig. De lyckades till slut ordna ett 
tempel tillsammans alla fyra, med en lärares hjälp. 
Det var… (en flicka) … som inte tyckte att hon fick bestämma 
tillräckligt, så hon gick ut och la sig på pingisbordet ute på skolgården. 
Hur mycket ifred hon fick vara där vet jag inte. Egentligen ville hon 
säkert ha uppmärksamhet. 
De tillverkade de här templen. Det var en enda röra i klassrummet. 
Fullt med saker på golvet, fullt med saker på bänkarna. Bordet var 
fullt och bänkarna var fulla med saker överallt. Och vi sa: 
Ni får bygga hur ni vill och vi hämtar material som ni vill ha. 
Det klarade de jättebra, jättefint. De hade ljus. De hade blommor. De 
hade frukt. De sprang och handlade och de fixade och grejade, 
bananer och kokosnötter. Allt möjligt sånt… 
… När vi berättade för dem om Hinduismens gudar, Brahman och 
Världssjälen och floder som flyter ut i havet och olika gudar, då sa… 
(en flicka)… såhär: 
Hur kan det vara så många gudar? Det finns ju bara en gud.  
 Och … (en pojke) … sa när han förstod att vi skulle bygga tempel: 
Måste man be till den här guden? Jag tror ju inte på den. 

 
Uppgiften var att bygga ett hindutempel med hjälp av olika material 
bland annat Duploklossar. Varje grupp fick låna en liten gudabild som 
de skulle bygga ett miniatyrtempel åt. Efter en kort introduktion från oss 
lärare började eleverna bygga. Vad som skulle finnas i templet fick de 
själva bestämma efter att ha studerat olika bilder och texter de fått av 
oss. 

Som framgår av texten uppstod en väldig röra i klassrummet och fri-
heten, som jag uppfattar det, gjorde att en del smärre konflikter upp-
stod. Bråken och konflikterna mellan eleverna uppstod lättare när de 
arbetade under sådana här friare former, samtidigt som konflikterna 
mellan mig och eleverna minskade. Jag minns att jag ställde mig i ett 
hörn av klassrummet vid ett tillfälle och studerade det arbete som på-
gick. Man skulle kunnat beteckna det som kaos, ett kreativt kaos. 
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Trots all röra och oordning som verkade råda växte så småningom 

några vackra tempelbyggnader fram med gåvor av olika slag framför 
gudabilderna. 

Eleverna var väldigt stolta över sina byggnader och de fick också 
berätta vad som fanns i deras tempel och varför de byggt och smyckat 
dem som de gjort. 

Under den redovisningen berättade vi för eleverna om de olika 
gudarna och en del tankar inom Hinduismen.  

Dewey hävdade att det personliga växandet bör stå i centrum för 
undervisning och att det gynnas bäst genom ett fritt utbyte mellan 
elever, lärare och lärostoff. Kanske skulle man kunna hävda att det var 
detta vi arrangerat under denna dag. 

Så uppstod också de frågor hos eleverna som dagbokstexten ger 
exempel på. 

Frågor som jag betecknar som ”äkta frågor”, som kommer av en 
genuin undran hos eleverna och som det finns all anledning att arbeta 
vidare från.  

Den stora utmaningen hos en lärare är enligt mig bland annat att få 
äkta, eller om man vill kalla det, genuina frågor att uppstå i ett klassrum. 
Min uppfattning är att vi svarar på så många saker i skolan som eleverna 
aldrig undrat över eller ställt frågor kring. Det gäller att skapa nyfikenhet 
och en äkta undran hos eleverna. Då uppstår en naturlig motivation för 
ämnesinnehållet. 

 
 

Samtal med utgångspunkt från Irakkriget 
En gång i veckan hade vi personalkonferens och på konferensen den 
18/3 03 talade vi om att... 

 
Det är ganska många barn som kommer från Irak eller i trakterna runt 
omkring och skolan är lite orolig för det som kommer att hända fram 
igenom när det gäller det världspolitiska läget. 
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Så jag var inte alldeles oförberedd när följande inträffade... 

 
(20/3 03) 
… Det första eleverna sa till mig, det var:  
– Margareta, det har börjat nu. 
– Vaddå? sa jag.  
– Kriget. 
Det har alltså varit en attack från USA. Irakkriget har startat och vi 
pratade efter rasten om vad som hade hänt. Vad dom hade sett. Och 
vi pratade om Bush och vi pratade om Saddam Hussein och vi 
pratade om att vara diktator. Vi pratade om demokrati och vi pratade 
om diktatur. Vi pratade om orsakerna till kriget, för dom var väldigt 
engagerade, väldigt med i det här samtalet. Så jag frågade vid något 
tillfälle hur det kan komma sig att man kan få människor att sätta 
sprängdeg på sig själv och köra som självmordsbombare med en bil 
rakt in i en folkmassa till exempel och ta livet av sig själv, samtidigt 
som man tar livet av andra. Och då sa dom att man tror att man 
kommer till himlen då. Och så började vi prata om livet och döden. 
Vad som händer efter döden. Och då hade dom mycket historier. En 
flicka berättade att hennes kusin vet precis hur det går till när man 
dött, vad som händer. Att Gud har en vågskål där han väger saker 
som är bra som hon gjort och saker som är dåliga som hon har gjort. 
När det är bra saker som är det mesta som… då kommer man uppåt i 
himmelen och blir en ängel och när det är dåliga saker, då kommer 
man ner till helvetet, till djävulen. Och där är det inte kul kan jag säga, 
sa hon. Men är det bra saker, då blir man en ängel. 
Då säger en elev:  
– Jag vill inte bli nån ängel med vingar. Det vill jag inte bli. 
En annan säger såhär:  
– För det tror jag inte på. Jag tror på att man föds igen. Jag trampade 
på en spindelväv när jag var liten och dödade spindlar. Då blir jag en 
spindel i mitt nästa liv. 
Och så vidare. Då fick vi reda ut den saken. Tillslut sa jag såhär att vi 
kan ju inte veta vad som händer med oss när vi har dött. Det finns 
ingen som har dött och kommit tillbaka, som kan berätta. Vi kan ju 
bara tro. 
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Eleverna blev väldigt engagerade i detta samtal och i matsalen under 
lunchrasten fick jag ta del av ytterligare tankar. 

 
Dom trodde väldigt mycket saker. Sen fortsatte samtalet på lunchen. 
Då berättade en av flickorna att hon visste precis hur djävulen har 
kommit till. Det har min mamma berättat för mig, sa hon. ”Det var 
såhär att det var många gudar och så var det den största guden och en 
av gudarna blev elak och försökte ta makten över Gud. Det var han 
som sen blev djävulen. Så han blev den onda guden. Och då sa en 
annan flicka att ”jag har en annan historia, som min mamma berättat 
för mig”. Och så berättade hon en variant av samma historia.  
Då viskade en liten flicka till mig och sa att ”jag vet precis hur 
muslimerna har kommit till. Det har min mamma berättat för mig. Jag 
kan inte säga det förrän de andra har gått. Dom är nämligen 
muslimer.” Och sen berättade hon för mig att det var så att en man 
som kommit ut ur kyrkan hade stulit en bibel. Tagit hem bibeln till sig 
och satt sig ner och skrivit av vissa delar av bibeln. Och så hade han 
gått ut till folket och sagt att dom här sakerna som jag har skrivit, de 
har jag fått från Gud. Det har kommit direkt nerskickandes från 
himlen och det är Guds ord. Den boken som han hade skrivit hette 
alltså Koranen. Så gick det till när muslimerna kom till, berättade hon.  

 
En del av eleverna i den här klassen hade talat mycket om ett eventuellt 
förestående krig mellan Irak och USA. Några av eleverna kom från Irak 
och en del hade släktingar kvar där. De var mycket oroliga för att något 
skulle hända. 

Den här dagen hade jag som vanligt väskan full med arbetsuppgifter 
jag tänkt att de skulle göra, men morgonen artade sig helt annorlunda än 
jag tänkt mig. Jag tror inte att jag blev överrumplad över att de ville 
prata om krigsutbrottet. Det var ju ganska naturligt och viktigt, men att 
samtalet tog den riktning det gjorde, berodde nog på min fråga om 
självmordsbombare. Den hade jag inte tänkt ut från början utan den 
uppstod spontant i samtalet i klassrummet. Det samtalet ledde in på vad 
som händer efter döden. Eftersom eleverna visade ett väldigt engage-
mang i dessa frågor och jag tror på att det är mycket viktigt att vi sam-
talar om existentiella frågor i skolan, tog jag antagligen tillfället i akt att 
fortsätta på det spåret. 
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Här blev det tydligt att samhället utanför skolan, i form av världs-

händelser påverkade innehållet i undervisningen. Saker som händer i 
världen av olika slag kan både engagera och skrämma, men jag tror det 
är viktigt att inte vara rädd för att lyfta in det som händer utanför klass-
rummet och lyssna till elevernas tankar  

Motiven och syftet med detta samtal var flera. Dels var min uppgift 
här att lyssna på barnens tankar och försöka hjälpa dem att på något sätt 
förstå varför saker och ting händer (Om det nu går att förstå). Dels 
uppstod en möjlighet att plocka in begrepp och förklara dem i ett natur-
ligt sammanhang. Dessutom fick jag tillfälle att samtala om och lyssna 
till hur de tänker om olika saker och ting, i det här fallet deras tankar om 
vad som händer efter döden och olika uppfattningar om religions-
fenomen. 

Att vara lärare handlar många gånger om att försöka göra världen 
mer begriplig för eleverna och skapa strukturer och sammanhang i deras 
ofta fragmentariska världsbild. En svår och utmanande uppgift, inte 
minst i det här fallet.  

Man skulle kunna tycka att jag borde hållit mig kvar vid samtalet 
kring konflikten mellan Irak och USA, men frågan om självmords-
bombare gjorde att samtalet tog en annan riktning och jag lät det få det. 
Som lärare bör man ibland låta det tänkta innehållet stiga åt sidan till 
förmån för det eleverna blir upptagna av i samtalet kan jag tycka.  

Samtalet fortsatte mer privat under lunchen i matsalen. Det flickorna 
berättade för mig, kändes som mycket viktigt att få ta del av – om vad 
de hade för åsikter och tankar om olika religioner. Hur elever (och 
föräldrar) tänker kring något kan vara av stort värde för en lärare att 
känna till och använda som underlag vid planering av kommande arbete, 
en hjälp både innehållsmässigt och metodmässigt.  

Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till religions-
ämnets kärna37 och här hade jag plötsligt, förutom de samtal vi hade, fått 
många uppslag och tankar att arbeta med inom det ämnesområdet. 
Kanske borde jag tagit tillfället i akt och startat ett religionstema om 
Islam? Det gjorde jag inte av någon anledning. Jag tror att jag tänkte att 
jag skulle göra det sen. Sen – blev aldrig under det år jag var där.  

Jag upplevde att det fanns ett stort intresse för religion och religions-
frågor i denna elevgrupp. Tvärtemot vad jag erfarit under min tidigare 
                                                 
37 Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier 2000. Fritzes. 
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lärarbana, berättade eleverna gärna vilken religion de hade. Ungefär 
hälften av eleverna var muslimer och hälften kristna. En elev var hindu. 
Jag ställde frågan ganska tidigt till eleverna om vilka religioner som fanns 
representerade i klassrummet och glatt och villigt berättade de att ”jag är 
muslim” och ”jag är kristen”. Det intressanta vid det tillfället var att alla 
barn sa sig tillhöra en specifik religion. Det hade jag aldrig upplevt 
tidigare. Det fanns en naturlig motivation i den här gruppen att lära sig 
mer om olika religioner och det föreföll inte som de hamnade i kon-
flikter kring detta. 

Kanske hade det religiösa intresset att göra med att eleverna kom 
från så olika kulturer och det tillåtande klimatet i klassen, vad gäller den 
frågan, att göra med tidigare undervisning? 

Kring elevers intresse för religionsundervisning, eller snarare brist på 
intresse och intresse för livsfrågor finns mycket att läsa, bland annat i 
UMRE-projektet som startade redan på 1960-talet. En av de forskare 
som ägnat stort intresse för dessa frågor är Sven Hartman.38 

Intressant att notera är att många av de resultat som UMRE-
projektet kom fram till kring religionsundervisningen kvarstår i den 
Nationella Utvärdering som presenterades år 2003!  

Kanske var det så att eftersom så många öppet sa sig vara troende 
påverkades också övriga i gruppen och intresset för religion och tankar 
om Gud.39 

Dewey talar om att om: 
 

Ämnet på lektionerna är sådant att det har en naturlig plats i 
barnets växande medvetenhet, om ämnet växer fram ur barnets 
tidigare handlingar, tankar och svårigheter och utvecklar sig som 
en tillämpning av detta i fortsatt arbete och öppenhet, då behöver 
man inte ta till några metodiska knep eller tricks för att skapa 
”intresse”. 40 

 
Här fick jag ett sådant tillfälle och använde det till samtal. Samtidigt som 
undervisningen byggde på elevernas naturliga intresse och tankar 

                                                 
38 Hartman, Sven & Furenhed, Ragnar (2003) Etik och ungas livstolkning. Ska- 

pande vetande nr 41. Linköpings universitet, s. 53-101.
39 Hartman, Sven & Torstenson-Ed, Tullie (2007) Barns tankar om livet s. Natur 

och Kultur, s. 146ff. 
40 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, s. 122 ff. 
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uppstod ibland en stress i mig vid sådana tillfällen. Det kan bero på den 
nuvarande läroplanen och kursplanernas krav på utvärderingsbara mål. 
Här finns inget omedelbart att mäta eller påvisa, snarare är det en pro-
cess som måste fortgå under hela skoltiden, i syfte att eleverna ska 
utveckla det som läroplanen föreskriver vad gäller det etiska perspek-
tivet. Perspektivet som skall ”prägla skolans verksamhet för att ge en 
grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställnings-
taganden”.41  

 
 

Att lägga Sverigetemat åt sidan 
Det tog lång tid att komma igång med geografiundervisningen. Det vill 
säga – att starta något arbetsområde.  

 
(mars 03) 
För övrigt funderar jag på hur jag ska ordna arbetsområdet med 
Sverige för vi ska, måste sätta igång med geografi så småningom. Jag 
tror att jag får göra det utifrån bild. För bild och bildtexter passar dom 
här barnen väldigt bra. Det går också bra att samtala många gånger. 

 
Här har jag bestämt mig för att använda mig av bilden som utgångs-
punkt i geografiundervisningen. Det kändes ganska tidigt att det var det 
enda sättet att försöka nå dem och frammana något intresse. Å andra 
sidan verkade de mycket motvilliga till att överhuvudtaget arbeta med 
Sverige. Som de sa hade de arbetat med Sverige hela höstterminen, men 
jag upplevde att det stod skralt till med kunskaperna. Hur de kunnat läsa 
geografi utan att stora delar av klassen hade klart för sig de grund-
läggande geografiska begreppen som jag nämnt ovan är en gåta. Frågan 
är om de verkligen läst – eller om de bara kodat av texter och repro-
ducerat i sina arbetshäften. 

Tydligen hade jag svårt att lämna arbetsområdet Sverige, eftersom jag 
återkommer till det då och då i min dagbok. Jag tror det handlar om den 
tradition som finns, att läsa om Sverige i år fyra i skolan, men också att 
jag kände att det arbetsområde de startat skulle avslutas och ”läsas 
färdigt”. I kursplanerna för geografi står i ett av uppnåendemålen för år 
                                                 
41 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, s. 8. 
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5 att eleverna ska ”känna till några grundläggande egenskaper hos sven-
ska landskapstyper…” Det hade jag också i bakhuvudet minns jag.  

Det uppstod en konflikt inom mig mellan att arbeta med det vi 
kanske borde och det eleverna ville. Lite längre fram i dagboken står 
följande… 

 
(17/3 03) 
… Och efter det så diskuterade vi om geografiundervisningen. Om 
vad de tyckte och vad de inte tyckte. De tycker inte om läseboken. De 
tycker inte om sättet de har jobbat på. De har läst i boken och sen har 
de arbetsuppgifter i arbetsböckerna. Det tycker de inte om. De tycker 
att det är för svårt. Det tycker det är tråkigt. Många tycker det är 
tråkigt. Jag tror det har att göra med att det är för svårt och att de inte 
är motiverade. De tyckte inte de behövde läsa klart Sverige. De ville 
läsa om världen, så jag funderar på det här med världen. Det var inte 
vad jag hade tänkt mig. Tog upp frågan vad man behöver veta om ett 
land. Vad kan det vara bra att veta om ett land? Det kan vara bra att 
veta vad för folk som bor där. Det kan vara bra att veta vad de har för 
pengar. Det kan vara bra att veta var städerna ligger. Det kan vara bra 
att veta vad det är för flagga. Vad det finns för huvudstad.  
Jag är tveksam till om de vet så mycket om Sverige egentligen men jag 
tror att vi lägger ner Sverigeprojektet och plockar fram världen istället 
på nåt vis. Jag måste bygga på deras lust och intresse istället. Hur jag 
ska göra har jag inte tänkt ut ännu. 

 
Eftersom jag här uppenbarligen startat ett samtal om innehållet i geo-
grafiundervisningen med eleverna och fått bekräftat att de inte vill 
arbeta vidare med Sverige måste jag nu ta konsekvensen av min över-
tygelse om elevinflytande och lägga ner Sverigeprojektet.  

Eleverna var väldigt tydliga med att de inte ville arbeta vidare med 
det arbetsområdet. De verkade varken ha lusten eller motivationen för 
det. Eftersom jag tidigt erfarit att dessa elever mycket tydligt demon-
strerade sin lust alternativt olust för något, blev resultatet att jag fick 
börja fundera på vad och hur vi skulle arbeta med världen. Det som 
eleverna uttryckt önskemål om. 
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Den nuvarande läroplanen42 föreskriver också att undervisningen ska 

bedrivas i demokratiska arbetsformer. Eleverna ska få välja kurser, 
ämnen, teman och aktiviteter så att de kan utveckla sin förmåga att ut-
öva inflytande och ta ansvar. Skolan har ett dubbelt uppdrag, kunskaps-
uppdraget och demokratiuppdraget. 

Att lägga Sverigetemat åt sidan skulle kunna innebära en risk att upp-
nåendemålet i kursplanen för geografi: ”känna till några grundläggande 
egenskaper hos svenska landskapstyper...” inte uppfylldes, samtidigt som 
delar av demokratiuppdraget uppfylldes. Ett dilemma för mig som lärare 
blev att besluta mig för vilken skrivning som var överordnad.  

Eftersom det många gånger var hart när omöjligt att genomföra det 
undervisningsinnehåll jag tänkt, hade jag en uppsättning alternativ på lut 
varje dag. Det är nog i och för sig inget unikt, men alternativen kan 
finnas där av olika skäl. 

Eftersom eleverna ”drällde in” lite efterhand under morgontimmen, 
bildade det jag börjat med ingen helhet och jag la det helt enkelt åt sidan 
och började med något annat. 

Jag skaffade mig information om vad de hade för tankar kring 
geografiämnet. Jag försökte få dem involverade i planeringen av kom-
mande arbetsområden genom att ta reda på deras intressen om världen.  

 
(24/3 03)   
… När jag kom till klassrummet tio minuter över åtta satt sju barn i 
klassrummet. De andra drällde in efterhand, men till slut så var vi 
sexton barn i klassrummet. Jag fick börja om några gånger med det jag 
hade tänkt vi skulle göra. Jag fick tillslut byta ämne, det vill säga, det 
här med bilderboken fick vi lämna därhän och vi fick skriva små 
lappar… eller barnen fick på små lappar skriva: Vad vill ni veta om 
världen? Och dom fick också skriva: Hur vill ni arbeta med de 
frågorna? Och det fick jag in mycket information om. Många var 
intresserade av djur i världen. Typiskt för tioåringar, tycker jag. Många 
ville läsa om Amerika och det är då särskilt några av pojkarna som är 
särskilt intresserade av Amerika. Vissa bestämda städer, idrotter och 
kända personer vill dom läsa om. En del vill läsa om olika länder och 
en del läsa om flaggor i olika länder. 

                                                 
42  Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, s. 7.
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När jag samlat in det, så fick de på ett A3 papper rita upp en 
världskarta fritt ur minnet, som dom tror att det ser ut. Det var 
jättespännande. Det höll dom på med ända fram till rasten på 
förmiddagen… 

 
… Det går sällan att genomföra dagen som man har tänkt sig. Vi 
avslutade med att rita ut världsdelarna på en världskarta, som en 
konsekvens av det de hade velat på förmiddagen. Då blir det lugnt 
och fint och ordning. Jag säger, de ritar. Jag säger nummer två, fyll i 
där, där har vi den världsdelen och så vidare. Det fungerar bra. 
Väldigt styrd verksamhet fungerar bra. Frihet fungerar mindre bra. 
Det har jag ju märkt förut… 
... Frågan är om man ska göra barnen och föräldrarna delaktiga i 
målen för avslutat år 5, alltså mål att uppnå enligt kursplanerna, på 
något sätt. Informera föräldrarna, informera barnen, göra barnen 
delaktiga i det som staten har bestämt att de ska komma till.  
Dom här barnen skulle behöva ha en helt annan läroplan egentligen. 
Dom skulle behöva jobba mer med språket. Dom skulle behöva jobba 
med basfärdigheter. Dom skulle behöva jobba mer med att komma in 
i den svenska kulturen.  

 
Att rita världskartan ur minnet är en uppgift som jag brukar låta eleverna 
göra av flera skäl. Dels får jag information om vilken uppfattning de har 
om världskartan, världsdelar och hav. Dessutom upptäcker de som regel 
vad de vet och vad de inte vet – vad de tycker sig kunna och inte. I den 
här klassen gjorde jag den intressanta upptäckten att många av barnen i 
detalj på kartan kunde rita ut läge och form på de länder och markera 
platser, i de områden deras föräldrar eller de själva kom ifrån. 

Uppgiften var att rita en världskarta på ett A3-papper, men flera av 
eleverna behövde fler än ett papper med motiveringen att världen är så 
stor så den får inte plats på ett enda papper! 

Att rita en världskarta ur minnet kan tyckas vara en allt för utma-
nande och abstrakt uppgift, då ju en karta i sig är en abstraktion, men 
det reagerade inte eleverna för. Snarare kändes det som om de upplevde 
det motiverande och spännande att upptäcka vad de visste och inte 
visste.  
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Uppgiften engagerade dem och de arbetade länge med uppgiften, 

som framgår av dagboksavsnittet. Jag samlade in kartorna för senare 
jämförelse för dem och mig.  

Ett annat motiv till att ge dem denna uppgift var önskan om att 
skapa nyfikenhet och motivation för att läsa om världen och globen.  

I dagboksavsnittet ovan, det mellan förmiddag och eftermiddag, är 
ett långt avsnitt utelämnat. Det handlar om ett antal konflikter och bråk 
som uppstått, inom pojkgruppen och inom flickgruppen och mellan 
pojkarna och flickorna. Flera elever hade sprungit ut ur klassrummet 
och minst en elev hade hotat med att gå hem, för det var fel på skolan 
och lärarna. 

När jag till slut lyckats få in alla elever i klassrummet igen och skapat 
någorlunda lugn och ordning vågade, eller ville jag inte sätta igång med 
några uppgifter av friare slag, varför jag plockat fram blindkartor över 
världsdelar och världshav och hade ett lärarstyrt arbete där eleverna 
numrerade och satte ut namn på kartan enligt mina direktiv.  

Det är i sig inte en arbetsuppgift eller ett arbetssätt som jag vill tro 
på, men många gånger visade det sig att det var det enda arbetssätt som 
fungerade. Jag styrde eleverna och de gjorde vad jag sa till dem, i den 
ordning jag sa och alla på en gång. 

Detta tillfälle blev startpunkten för det arbete som vi kallade 
”Världen” och eleverna fick ett stort skrivhäfte där de klistrade in sina 
världskartor på första sidan. 

 
 

Vi arbetar med tankefrågor och begreppskartor 
 

(4/4 03) 
... Eftersom dom inte ville jobba med Sverige så har vi börjat med 
Världen och då kommer jag att försöka jobba såhär: 
    Dom får en fråga. Dom får tanketid i skolan och skrivtid. Dom 
skriver ”mina tankar”. ”Mina svar på frågan.” Sedan får dom en 
tankeläxa att gå hem och tänka ikring den här frågan och dom ska 
också prata med någon hemma eller i sin närmaste omgivning, 
förälder, syskon eller annan person och så ska dom fylla på sina tankar 
med dom nya tankarna som kommer när dom pratar med någon 
annan person. 
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Nästa dag är tanken att vi ska prata om vad dom har skrivit, vad dom 
har tänkt och vad dom tror är svaret på frågan och sedan ska vi bygga 
på vidare med undervisning och information på skolan... 

 
... Första frågan de fick var: ”Vad är dag och natt?” Eller rättare sagt 
”Varför blir det dag och natt?” Det var väldigt spännande att se hur 
dom kastade sig över skrivböckerna. De har stora A4-skrivböcker, 
som vi kallar för ”Världen-böcker” och skrev och skrev och skrev. 
Åtminstone såg det ut som dom flesta skrev. Några satt och tänkte. 
Alla utom en hade kommit ihåg att göra läxan. Alla utom en hade 
kommit ihåg att prata med någon. Alla hade inte skrivit ner. Så gick vi 
igenom varför det blir dag och natt och sedan kom vi också in på 
årstider. Och så skrev vi ner några punkter och fyllde på deras 
anteckningar.  
Då säger en elev såhär: ”Får vi nästa fråga nu?” Mycket spännande! 
Att man vill ha nästa fråga! Fyllda av förväntan, så vill man då ha 
nästa fråga! Det hade jag inte riktigt tänkt. Jag hade tänkt prata lite 
mer, samtala lite mer innan vi skulle vidare. Dom fick nästa fråga på 
onsdagen: ”Vad är tid?”  
Tyvärr har vi inte kunnat riktigt diskutera den frågan eftersom vi haft 
alldeles för mycket med bråk och tjafs och problem att reda ut, så vi 
har inte kommit dit. Det får vi ta nästa vecka. Så det känns som det 
har landat på ett väldigt bra sätt… det passar som det här att få en 
liten utmaning, att få tänka, skriva, själva prata och lyssna. 
Hittills har vi inte använt några böcker, utan vi har tittat på 
världskartan. Vi har tittat på globen och försökt förstå hur saker 
fungerar. 

 
Undervisningsinnehållet handlar här om att ge eleverna frågor som ut-
manar deras vardagstänkande och förgivettagande. Eftersom eleverna så 
tydligt uttalat att de hellre ville läsa om Världen inriktade jag innehållet 
mot globala fenomen. Från det stora till det lilla tänkte jag, utifrån klotet 
och in mot jordytan. Jag ville komma åt deras uppfattningar och tankar 
och skapa nyfikenhet kring olika förklaringar. Alla vet att det blir dag 
och natt, men varför? Målet med frågorna var att eleverna skulle få 
reflektera över sina föreställningar, för sig själva och tillsammans med 
andra. Jag ville att de skulle börja fundera och undra och vilja veta. 
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Syftet var i förlängningen att försöka få eleverna att i någon mån förstå 
hur den vetenskapliga förklaringen till varför vi har dag och natt ser ut.  

Dewey skriver om vikten av att utgå från elevernas egna erfarenheter 
och han talar om att det är lärarens uppgift att organisera mötet mellan 
de olika kunskapsnivåer som kännetecknar skillnaden mellan ett barns 
tänkande och en forskares- vuxen. Han talar om att det inte är en art-
skillnad utan en gradskillnad och att lärare bör få de båda att samspela.43 

 
 

     Detta var mitt försök i den här klassen att bygga en struktur kring, till 
att börja med, geografiämnet och en introduktion till det jag kallar 
ett undersökande arbetssätt. 

Att jag gav dem i läxa att samtala hemma om frågan och skriva ner 
tankar kring samtalet berodde delvis på att jag ansåg det viktigt att få 
veta vilka förklaringsmodeller de fick hemifrån, men tanken var också 
att de skulle fundera vidare och ha frågan med sig under längre tid och 
motivationen att ”få veta” skulle öka när de så kom tillbaka med sina 
frågor. 

Det visade sig också emellanåt att en del elever hade andra förkla-
ringsmodeller med sig från hemmen än de rent naturvetenskapliga. Till 
exempel berättade en flicka att mamma förklarat att det var Gud som 
bestämde om dag och natt. Sådana svar gav undervisningen och de 
efterföljande samtalen andra dimensioner.  

 
Elevexempel 1 och 2. Varför blir det dag och natt? 
 

 
 

 

                                                 
43 Hartman, Sven (2005) Det pedagogiska kulturarvet s. 233 Natur och Kultur.
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Dessa ”tankefrågor” och sättet att hantera dem blev ett återkommande 
inslag i undervisningen framöver. De kunde också kopplas ihop med 
andra arbetsuppgifter till exempel att sortera och ordna namn och be-
grepp, som i detta korta arbetsområde vi hade strax innan påsklovet. 

Tillsammans med frågan: ”Varför har vi påsklov i Sverige?” fick 
eleverna i uppdrag att göra så kallade begreppskartor. 

Eleverna fick vid första lektionstillfället ett antal namn och begrepp 
av mig såsom: Jesus, Petrus, förrådd, Kaifas, lärjungar, överstepräst, 
långfredag, under, frälsare och så vidare på ett papper. De skulle välja ut 
de ord som de ansåg hade med den kristna påsken att göra, klippa ut 
dem, sortera dem i grupper och klistra upp dem på ett papper. Därefter 
skulle de dra linjer mellan de ord och begrepp som de ansåg hörde ihop 
och motivera sina val. En anledning till att ge eleverna denna uppgift var 
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att, var och en, men även jag skulle få syn på deras förförståelse av be-
greppen och arbetsområdet. Som framgår av elevexemplen löste elever-
na uppgiften på olika sätt. 

 
Elevexempel 3, 4 och 5. Begreppskartor utifrån ord och begrepp kring Den 
kristna påsken. 
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Under tiden som de arbetade med kartorna inträffade en smärre inci-
dent. En elev hittade nämligen en bibel som låg i klassrummet, höll upp 
den och sa att ”I den här boken, står allting”. Det medförde att halva 
klassen kastade sig över Bibeln och började riva och slita i den. Jag 
lyckades rädda boken och sa till eleverna att jag tyckte det var mycket 
intressant att de slogs om just den boken, som orsakat så mycket strider 
och konflikter världen över. Som jag minns det nu uppstod återigen ett 
spännande samtal kring deras tro. Det medförde att jag tog med mig 
törnekronan (en souvenir från Jerusalem) till skolan nästa d 

 
 
 
 
 
 
(10/4 03)  
… Efter rasten så tog jag fram törnekronan och frågade: 
– Vad har den här med påsken att göra? 
Jag fick många svar och vi pratade i över en timme om Jesus, hans 
lärjungar, påsken och jag gjorde en mindmap på tavlan. Jag försökte 
reda ut begreppen och gjorde en jämförelse med Irak och ockuperade 
länder, ockupationsmakter, romarna, USA och så vidare... 

82

Adolphson, Margareta (2008) Två terminer - eller jag som trodde att jag kunde. Gem rapport 6



 
Klassen orkade prata väldigt länge om det här. Jag berättade för dem 
att vi skulle titta på en film och att vi skulle få se Jesus Christ 
Superstar. Och att det var en musical. Vi pratade om vad en musical 
var för någonting. Och då frågade de: 
– Får man se när man korsfäste Jesus? 
– Ja, det får man. svarade jag. 
– I slutet av filmen. 
Så innan vi skulle titta på filmen bröt en av pojkarna ihop och började 
gråta, storgråta. Jag frågade vad som hade hänt. Så sa han att det är 
ingenting som har hänt. Det är bara det att det är förfärligt sorgligt. 
Jag tycker det är så fräckt att man korsfäste Jesus. Jag vill inte titta på 
den här filmen. 
Så han fick sitta i grupprummet och läsa böcker. Jag sa till dem att är 
det någon mer som tycker det är otäckt och inte vill titta på då får ni 
sitta i grupprummet och läsa böcker. En flicka gick ut. Hon tycker 
inte om det som är otäckt. Hon går helst därifrån då.  
Så tänkte jag såhär. Det ska bli intressant att se om det blir strömhopp 
till grupprummet. Men det blev det inte. När vi tittat på filmen en 
stund vänder sig en pojke om till mig och säger: 
– Det där är inte likt Jesus. Han ser inte ut så. Han har inte så lockigt 
hår och han har inte så ljust hår. Jag tycker inte att han liknar. 
 Så det tog vi upp och pratade om sen… 
– Liknar den här skådespelaren Jesus, som ni tycker? 
Det var flera som inte tyckte det. De tyckte att han skulle ha rakare 
lite brunare hår och se lite annorlunda ut. Det där var intressant att 
höra. Vad har de för bilder med sig? En del vet väldigt mycket om 
kristendom. En del vet ingenting. 

 
Innehållet handlar om att hjälpa eleverna med att få ordning på de 
begrepp de arbetat med dagen innan. Jag hade fått syn på att en del 
verkade hade tydliga strukturer och ganska klar begreppsförståelse, 
medan andra inte föreföll veta just något om påsken och kristendomen.  

Jag ville också träna eleverna i att kunna dra paralleller mellan dåtid 
och nutid, att öva sig på att se likheter och skillnader mellan länder och 
länders historia. 

Elevernas stora engagemang i religionsfrågor och kring olika reli-
gioner, tillsammans med starten med begreppskartorna var förmodligen 
en stor orsak till att vi så länge kunde ha samtal kring detta. De hade 
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själva upptäckt vad de visste, vad de trodde och vad de inte hade en 
aning om, vilket är ett av motiven bakom tillverkning av begreppskartor.  

För att skapa stämning och för att eleverna skulle kunna hänga upp 
begreppen kring en handling valde jag att visa en bit ur musicalen ”Jesus 
Christ Superstar”.  

Att jag skulle få den reaktion jag fick från pojken jag berättar om, var 
jag inte alls beredd på. Om han inte börjat gråta hade jag nog aldrig 
kommit på att fråga om det var någon mer som ville avstå från att se 
filmavsnittet. 

Många av dessa barn hade ofta nära till sina känslor, eller i alla fall 
visade de dem mycket tydligt. De blev fort arga eller upprörda, som då 
de fick syn på hakkorsen i bilderboken Rose Blanche jag berättat om 
tidigare, de reagerade mycket synligare och snabbare på känslostäm-
ningar, skrattade och grät, skrek och grälade. Det gjorde att jag med viss 
försiktighet ibland närmade mig olika ämnen, men också att jag använde 
mig av deras förmåga för att skapa stämning. Det var ett skäl till att jag 
tagit med mig törnekronan. Alla ville prova den och många skrek Aj! 
Usch och fy, hur kunde de göra såhär med Jesus!  

Det kan ha varit en bidragande orsak till pojkens reaktion innan vi 
skulle se filmsekvensen. 

Jag har många gånger senare tänkt på om det var etiskt försvarbart att 
ta med sig en törnekrona till skolan och låta eleverna prova den, men jag 
har aldrig fått några negativa reaktioner vare sig från elever eller för-
äldrar, så jag har hittills endast för mig själv behövt försvara mitt hand-
lande.  

Eftersom en pojke uttryckte att han inte tyckte att Jesusgestalten på 
filmen liknade den riktige Jesus uppstod ett spännande samtal om vilka 
föreställningar vi har och var man kan tänkas ha fått dem ifrån. Här fick 
jag gå försiktigt fram minns jag, så jag inte trampade dem på tårna – de 
som VISSTE hur Jesus såg ut, för de hade ju faktiskt sett honom! De 
visade sig i detta samtal att pojken som uttalat sig under filmen var 
pingstvän och han var övertygad om att Jesus såg ut på ett visst sätt och 
den bilden kunde jag ju naturligtvis inte ta ifrån honom. Däremot 
försökte jag tala om respekten för varandra och att var och en måste få 
ha den bild de tycker är sann. Vad dessa samtal satte för spår i eleverna 
är svårt att veta och omöjligt, enligt mig att utvärdera enligt några 
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kursplanemål. Däremot kan jag hämta både näring och belägg för att 
samtal av den här arten är viktiga i såväl läroplan som kursplaner.45 

 
 

Elevernas intresseval styr arbetet i so/no-
undervisningen 
Efter ett antal tankefrågor kring geografi och efter att eleverna med 
kartbokens hjälp närmare studerat klimatzoner och vegetationszoner 
röstade de fram att vi skulle läsa världsdel för världsdel. Den första 
världsdelen blev Sydamerika och efter geografiavsnittet om Sydamerika 
arbetade vi med regnskogen och regnskogens djur.  

Följande reflektioner handlar om tema ”Insekter” som vi startat 
höstterminens arbete med. 

 
(25/8 03) 
... och sedan har vi startat temat insekter. Vad är en insekt? Vi har 
samlat insekter. Vi har tittat på insekter. Vi har tittat på film om 
insekter, skrivit och ritat om insekter och dom är otroligt engagerade 
och glada. Då blir de helt absorberade, helt absorberade. Vi har 
exemplet med flugan i matsalen, där liksom gruppen skriker ”En 
fluga, en fluga. Vi ska se om den startar baklänges som vi lärt oss” och 
en massa andra detaljer. 
Det händer mycket saker i burkarna med insekter. 
Vi tittade i böcker och har försökt ta reda på vad vi har.  
Det lyckliga var att två av de mer jobbiga pojkarna hittade dels en 
jättefin fjäril, en sorgmantel. Sen hittade de en jättefin skalbagge som 
var en jordlöpare. Då var lyckan fullständig för dom. De spred glädje i 
hela gruppen. 
Sen hittade vi en annan slags bagge som vi inte vet vad det är för sort, 
en slags kallar barnen för oljebagge, men jag har inte hittat någon i 
nån insektsbo… 
… Jaha. Det har gått ganska bra de här veckorna Många kommer i tid. 
Framförallt de här pojkarna som aldrig kom i tid eller överhuvudtaget 
inte var i skolan. Dom är här.  

                                                 
45 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 och 
 Skolverket (2000) Kursetygskriterier och betygskriterier, s. 81 ff.
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Summa, summarum efter dom här två skolveckorna tycker jag att 
klassens känns positiv. Dom tycker det är roligt att jobba.  
… Vi får rida på den goda vågen. Sen är ju klassen fortfarande inte 
enkel. Det händer väldigt mycket. Dom blir trötta. Dom pratar rakt 
ut. Det är kort mellan tanke och ord eller handling. 

 
Jag har fortsatt att ställa frågor till eleverna som de fått arbeta med, så 
som jag beskrivit tidigare. I detta fall har jag ställt frågan ”Vad är en 
insekt?” Eleverna har via filmer och bilder och korta bildtexter försökt 
besvara frågan. 

 
Elevexempel 6 och 7. Vad är en insekt? 
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Jag har försökt styra dem mot en arbetsgång som jag kallar ett under-
sökande arbetssätt. 

Vi har varit ute och samlat insekter i olika burkar och eleverna har 
studerat dem med hjälp av luppar, ritat av dem och beskrivit dem och 
försökt artbestämma dem. 

 
Arbetsgången har sedan en tid sett ut som följer: 
Eleverna arbetar utifrån en frågeställning. 

De har funderat, ritat och skrivit ner sina svar – fått syn på och visat 
mig sin förförståelse. 

De har samlat information, oftast i form av bilder, filmer och mina 
och andras berättande. Korta enkla texter har också använts. 

I detta fall har de också samlat insekter från naturen. 
De har sorterat, bearbetat valt ut relevant information i förhållande 

till sina frågor och de har ritat, berättat och redovisat i sina ”Världen-
böcker”. 

Här uppvisade eleverna ett otroligt engagemang i insamlandet och 
studerandet av sina insekter. De hade fått något konkret och påtagligt 
levande att studera och undersöka. Motivationen var hög, så hög att 
läraren som undervisade eleverna i engelska (jag hade släppt engelsk-
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undervisningen denna termin.) tvingades ändra sin planering och 
undervisa om insekter även på engelsklektionerna – dock på engelska.  

Med Deweys ord skulle man kunna hävda att de tydligt visade sig att 
det som för tillfället intresserade dem mest utgjorde hela deras univer-
sum. Här fanns plötsligt inga ämnesavgränsningar, utan de lät sig så helt 
uppslukas av sina insekter att vi blev tvungna att lägga annan under-
visning åt sidan. 

Här förefaller det vara tydligt att ämnesindelningen inte är något som 
finns i barnets erfarenhet, som Dewey skriver, individen upplever inte 
tingen i separata fack.46  

Det är vi i skolan som delat upp tillvaron i ämnen och dagen i ämnes-
mässiga delar i form av lektioner. 

Jag verkar ha kommit till slutsatsen att låta dem arbeta med ett 
område tills de själva kände att de var färdiga. Samtidigt kunde jag tyd-
ligen inte släppa de områden jag av något skäl ansåg att de skulle eller 
borde läsa i den här åldern. 

 
 okt. 03) 
... Jag måste tala om när dom argumenterade för att man skulle göra, 
läsa andra saker än Sydamerika. Då klev en pojke fram, en av de 
besvärligaste, Han sa: 
 – Jag tycker vi ska läsa Europa för Europa ligger närmast oss. Jag 
tycker vi ska läsa om Europa och sen kan vi läsa Asien eller nåt annat 
land långt borta, men nu tycker jag vi ska läsa det som ligger nära.  
Det höll de andra med om, bra argument tyckte de, dock vill de 
absolut inte läsa Sverige. Dom är så trötta på Sveriges geografi 
fortfarande!  
Då sa jag att vi kanske ska sluta med geografi och läsa historia istället. 
Det blev ett ramaskri. Alla skrek rakt ut, nej, nej aldrig aldrig. 
Så där har jag en stor utmaning igen – men den är jag inte så orolig 
för. 

 
Här har eleverna uttryckt att de ansåg sig klara med Sydamerika och vi 
har börjat diskutera vad vi ska läsa som nästa arbetsområde.  

Det intressanta är här, tycker jag, att eleverna visade prov på att de 
kunde använda sig av argument för att övertyga varandra om vad och 
                                                 
46 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, s. 109. 
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varför vi skulle börja med ett avsnitt och att de lyssnade på varandras 
argument. 

Jag däremot, försökte uppenbarligen föra in dem på ämnesområdet 
Sverige igen, men misslyckades. Då försöker jag med historia! Historie-
undervisningen har ända sedan tidigt våren innan legat i träda. Jag 
minns, att trots att de arbetat sig igenom ett antal arbetsområden av 
olika karaktär, Sydamerika, olika religionsområden, insekter och spind-
lar, hade jag ett diffust dåligt samvete för att vi inte läst om Sverige. Jag 
kunde inte släppa det. Inte så mycket, tror jag, för att jag kände mig 
tvungen att följa kursplaneskrivningen i geografi och uppnåendemålen 
för år fem, som oron för att de aldrig skulle lära sig något mer om 
Sverige och Sveriges geografi.  

När jag inte lyckades övertyga dem om detta drog jag till med 
historia. Mitt andra dåliga samvete. Jag säger i citatet ovan att jag har en 
stor utmaning där, men att jag inte är så rädd för den. Jag tror att jag 
redan här har bestämt mig för att föra in dem på historieämnet via bilder 
och berättande. 

Men... vi beslöt alltså att läsa om Europas länder. 
 
 

Arbetet med ”Filmen om Europa” 
 

(okt. 03) 
… Dessutom har vi förhandlat fram att vi ska börja med området 
Europa. Vi ska försöka göra så att vi har en kort kartkunskapskurs 
och sen är det individuella djupdykningar i olika länder och dom fick 
frågan – en tankefråga: Vad är bra att veta om ett land?  
Det håller de på med och skriver om … för att jag ska kunna göra en 
sammanställning. Sen ska dom redovisa det här och min VFU-student 
ska spela in redovisningen som ska bli vår film om Europa. Vi får väl 
se vad det blir. Jag får tänka i helgen och göra upp en plan. Men de 
tände väldigt mycket på idén. Sen får vi ta baskursen Europa efter 
djupdykningarna så att säga.  
Annars är man alldeles utmattad när man har varit där. Men det känns 
som det är en positiv stämning.  
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Efter drygt en termins arbete i klassen har jag nu nästan lyckats 
genomföra ett arbetsområde med eleverna som skulle kunna rubriceras 
som ett undersökande arbetssätt enligt den arbetsgång jag beskriver vid 
arbetet med insektstemat ovan. 

Innehållet handlar om att eleverna i par eller enskilt har fått välja ett 
land i Europa att studera närmare utifrån frågor de själva formulerat. 
Målet har varit att de ska göra en gemensam film om Europa och varje 
land har fått två minuters filmtid. 
 
Elevexempel 8. Sammanställt ”Vad som kan vara bra att veta om ett land”
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Orsaken att jag valde redovisning inför filmkamera var flera. Eleverna 
skulle inte behöva stå framför klassen och redovisa, vilket jag tror skulle 
varit mycket svårt för många av dessa barn. De fick göra inspelningen i 
ett angränsande rum. Endast de redovisande eleverna och den som 
skötte filmkameran var då närvarande. Stämningen i klassen och den 
sociala oron var fortfarande instabil och många elever verkade känna sig 
otrygga och osäkra inför varandra i klassrummet. Vid en muntlig redo-
visning har man bara en chans att lyckas, inför kameran fick de göra så 
många omtagningar de ville, tills de själva var nöjda med framförandet. 
Dessutom tänkte jag att de olika redovisningarna skulle bilda en helhet, 
något som vi gjort tillsammans och som vi senare skulle kunna visa för 
föräldrarna vid en Europafest. 

Filmen spelades in av en student som gjorde lärarpraktik i klassen 
och han redigerade också filmen. Den blev mycket uppskattad av 
eleverna.  

 
(24/10 03) 
Lugnt i klassen. Sammanfattning av vad vi jobbat med bakåt. 
Alltså projekt Europa med filminspelningen. Det är avslutat nu. Tack 
vare min student. Så har vi kunnat ha inspelning varje dag förra 
veckan. Tre om dan ungefär och spelat in.  
Och de har fått några olika redovisningsförslag: utställning, 
väggplansch, föreläsning, intervju eller dramatisering. … 
En veckas insamling av material och förberedelser.  
Vi har försökt sortera och bearbeta enligt fyrstegsmodellen. Det var 
inte så lätt. Det är mycket dom inte kan, men de har varit otroligt 
engagerade. Dom har haft väldigt svårt att ha något annat i huvudet 
än planeringen för den här filmningen, filmen som ska bli filmen om 
Europa. 
Alla utom en flicka har spelat in. Hon har varit sjuk, varför hon varit 
sjuk återstår att se. Vi får se om det blir någon inspelning med henne.  
… Ett otroligt engagemang, en sån fruktansvärd kraft i en enda 
riktning om sina länder, för filminspelningen. 
Samma symtom som när det gällde insekter och Amazonas och 
spindeltemat. Det är positivt på något sätt och negativt på ett annat. 
Det är jättesvårt för engelskläraren att komma in och försöka bedriva 
någon engelskundervisning eftersom dom är så fokuserade på 
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Europa, så jag har då bestämt mig för att ha ett löpande arbetsschema 
med eget arbete... 
… Idag ska vi utvärdera och se hur vi går vidare med vårt arbete och 
vilket ämnesområde vi ska ta upp. 
Jag måste försöka lura in dem på historia. 
Imorgon har jag för avsikt att börja med historia. Det får vi se hur det 
går. 
Idag är det många elever borta för det är slut på ramadan så idag blev 
det haltande.  

 
Jag skriver att endast en elev inte spelat in vid detta tillfälle. Det var en 
elev som aldrig pratat i skolan. Hon betecknades som selektiv mutist. 
Jag trodde naturligtvis att hon varit frånvarande på grund av att hon inte 
ville delta i filminspelningen, men... 

 
(okt. 03) 
Igår var hon tillbaka i skolan- och hon är den enda som inte har spelat 
in till filmen. Hon gjorde det igår! Och hon behövde bara en 
omtagning! När jag tittade på råfilmen sedan hemma, så visade det sig 
att hon har pratat – och pratat så att det hörs. Det är fullständig 
revolution, därför att hon inte har pratat i skolan sen hon var fyra år. 
Och... hon har börjat prata lite grand med mig så att det hörs... med 
mig, i klassrummet! Det är fantastiskt! 

 
Detta var en av de mest fantastiska upplevelser jag varit med om. Efter 
denna händelse började hon tala mer och mer i klassrummet.  

Den kraft, energi och det engagemang som dessa elever uppvisade 
när de fångades av något var stark. Lika stark som den tydliga olust och 
det motstånd de visade när de inte kände sig motiverade för något. 
Återigen uppstod problem för andra lärare att bedriva undervisning i 
sina ämnen, framförallt för engelskläraren. Som jag ser det hade det 
ingenting med läraren eller ämnet i sig att göra, utan återigen att dessa 
elever lät sig uppslukas av det de för tillfället var mest engagerade i. 
Grundskolans läroplan47 talar om att ”Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära skall utgöra en grund för undervisningen”. 

 
                                                 
47 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, s. 11. 
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Om historieundervisningen 
Jag har dock uppenbarligen inte lyckats släppa tanken på historieämnet 
och här verkar jag ha fattat beslutet att ”lura på dem” ämnet. 

 
(11/12 03) 
Jag bestämde också mig för att jag skulle lura på dom historia därför 
att de hatar historia. Det är det värsta dom vet, säger dom.  
Jag började helt enkelt med Maria Roos-boken och Gustav Vasas 
äventyr. Dom fick sex bilder av mig där de skulle klistra in en bild för 
varje händelse som jag läste ur boken och  
…jag sa att de här handlade om en man som hette Gustav Eriksson 
och sen började jag berätta. Så läste jag. Så fick de rita och så fick de 
klistra bilder och så fick de skriva vad de kom ihåg… Och då lyssnade 
de, skrev och de ritade och jag upptäckte plötsligt att de inte förstod 
vad jag berättade. 
För de vet inte, de har inte orden. De har inte begreppen klart för sig. 
Fogde har de naturligtvis ingen aning om. De vet inte heller vad lada, 
loge, piga, dräng, bonde, skörda, tröska, slaga o.s.v. är för någonting. 
En del av de här orden är onaturliga också för vanliga svenska stads-
barn men ännu mer onaturliga för de här barnen. Så då får vi göra 
utvikningar. En ordlista parallellt som vi gör det här med bilder och 
berätta. De trivs väldigt bra med när jag läser eller berättar för dem 
och när de får klippa och klistra och skriva själva. Egna producerade 
texter. Sen när man tittar på innehållet i deras texter så är det väldigt 
varierande. Det är väldigt sammanhangslöst ibland, men jag ser vad de 
har uppfattat av berättelserna.  
I alla fall så gick en lektion och sen sa jag att vi skulle avbryta det här. 
Då sa de: 
– Snälla kan vi fortsätta efter rasten. 
– Ja, om ni vill det så kan vi göra det.  
Så vi gjorde det. När nästan hela halva dagen hade gått så kom en 
pojke fram till mig och sa: 
– Har du lurat oss? 
– Vad då? sa jag 
– Han säger att det här är historia. (Med hänvisning till en 
klasskamrat) 
– Nej, det vet jag ingenting om. Historia vaddå? 
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Så spred sig ryktet. Är det här historia? Har det hänt på riktigt? 
– Ja.  
– Är det historia som vi har haft? 
– Ja, det är historia som ni har haft. 
Men det är ju kul, sa de. Och du har lurat oss. Och så har det varit 
hela veckan, så har de kommit och frågat:  
– Ska vi ha historia? 
När jag svarat att ja, det ska vi ha, då har de sagt Jippi, hippi, hippi. 
Men det går långsamt för dem. Vi har hunnit ungefär tre, fyra äventyr 
av Gustavs. Men vi ska få till det. Det ska bli spännande nästa termin 
vad jag kan få till i historia. 
 

Att jag valde temat med Gustav Vasa berodde, tror jag, på att jag ville 
börja med en spännande historia i historia och dessutom ett viktigt 
avsnitt i vårt lands historia. Det finns massor att berätta om denne mans 
öden och äventyr och en mängd kopplingar till dessa historier fort-
farande i vår tid. Att sedan en hel del är anekdoter och kanske inte 
historiska sanningar tyckte jag inte var lika väsentligt. Det var ett lätt 
område att berätta om och rita och måla till. Jag hade ju tidigare märkt 
att det var lätt att fånga dem genom berättelser och målande.  

Jag kan i backspegeln tycka att det är märkligt att jag inte kunnat 
förutse att en hel del av de ord och begrepp jag använde vid berättandet 
inte var bekanta för eleverna. Det löste sig dock ganska enkelt med att 
de parallellt med bildproduktion och skrivande också fick göra en 
ordlista med begreppsförklaringar. Det gjorde naturligtvis att området 
tog väsentligt längre tid i anspråk. Att låta ”tingen ta tid” som jag skrivit 
om tidigare var många gånger inte helt enkelt, men jag försökte försvara 
mig med att det var bättre att arbeta igenom ett område på djupet än 
flera på ytan. Vilka djup vi uppnådde kan man ju diskutera. 

Återigen visade det sig att när de väl blivit engagerade i ett område 
ville de inte göra något annat än fortsätta med samma tema, lektionerna 
igenom. Detta var också ett dilemma, eftersom inte bara engelsk-
undervisningen, utan också matematikundervisningen blev lidande. Jag 
försökte lösa det genom att ha halvdagar med dessa ämnen i form av 
tema. Man kan ju diskutera hur etiskt försvarbart det var att ”lura” 
eleverna in i historieämnet, men man kan kanske säga att eftersom syftet 
var gott och upplösningen positiv var det ingen allvarlig manipulation.  
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Ibland visade det sig dock att de hade förklaringar till vissa ord och 

att dessa förklaringar ledde lektionen in på andra spår än vad jag 
planerat: 

 
(Starten på vårterminen 2004) 
I torsdags kom jag på att ordet fogde måste tas upp. Så jag frågade om 
dom visste vad fogde var för nånting. Det visste dom inte. Då sa jag 
att det faktiskt är ett ord som fortfarande används – kronofogde. 
Då var det en elev som räckte upp handen. Det vet jag precis vad det 
är för någonting, sa han. Det var väl ungefär vad jag hade förväntat 
mig att någon skulle veta vad en kronofogde var för någonting. 
Han förklarade på följande sätt: 
Man måste betala till kronofogden. Om man inte betalar när man är 
skyldig pengar, då blir det väldigt farligt för en. Då kan man faktiskt 
hamna i att ens namn blir svart.  
Det var en häftig förklaring, tycker jag och så pratade vi lite om varför 
vi betalar skatter och det hade de ingen aning om. Vi talade om vem 
som bestämmer i det här landet. De sa att det var kungen. Då sa jag 
att kungen har inte så stor makt, faktiskt. Då undrade de varför vi har 
en kung, överhuvudtaget. Längre och längre bort från Gustav Vasa 
tiden kom vi och blandade oss i hur och vad som gäller i fråga om 
maktförhållandena nu och kom in på Göran Persson osv. 
Sen trasslade vi oss tillbaka till Gustav Vasa så småningom. 
Fortfarande är de väldigt positiva till historia och vill gärna veta hur 
det går vidare i historia och historien om Gustav Vasa. Det är 
intressant. Nu får vi se vad som händer nu när vi går från äventyren i 
Dalarna till det som händer sen. 
Vi ska börja med Gustav Vasas intåg i Stockholm imorgon, måndag. 

 
I början på februari genomgick jag en axeloperation och blev sjuk-
skriven. Det visade sig sen på grund av operationen att jag i princip inte 
kom tillbaka mer till klassen. Det enda arbete jag hade med eleverna 
därefter var de nationella proven i svenska och matematik under vår-
terminen, samt utvecklingssamtal med barn och föräldrar. 

Flera lärare delade denna termin på undervisningen i klassen. En so-
lärare som senare blev klassföreståndare för dem år sex fullföljde Gustav 
Vasatemat enligt min planering. Det utföll mycket bra. Eleverna hade 
som slutuppgift att berätta för sina föräldrar vad de lärt sig om Gustav 
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Vasa. Som stöd skulle de ha sina bild-texthäften de tillverkat. Riktigt hur 
det utföll har jag aldrig fått veta.  

Den sista dagboksnoteringen är… 
 

(9/2 04) 
Det är verkligen härligt med de här barnen. Det är så med dem, att får 
man dom på spåret så kan dom jobba och gå hur långt som helst. 
(Tankar utanför bandet – och får man dem inte på spåret kan det bli 
hur tokigt som helst.) 
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Två terminer i backspegeln 
 
 
 

 
I allt större omfattning fylls våra skolor av elever från jordens 
alla hörn, elever som har med sig sina erfarenheter och sina 
specifika inlärningsbehov. Det räcker inte längre att vi ser oss 
själva som kompetenta och engagerade lärare. Genomsnittseleven 
kommer inte längre från en vit, enspråkig och monokulturell 
medelklassbakgrund. Elevernas bakgrund skiftar, de talar och 
förstår många av världens språk och de behöver den sortens 
undervisning som gör att de kan nå sin fulla potential som 
människor. (Jim Cummins)48  

 
För att försöka få svar på mina frågor om vilka faktorer som avsiktligt 
eller oavsiktligt styrde utformningen av undervisningen, samt vilka 
uttryck spänningen mellan utbildningens krav och elevernas behov tog 
sig i min undervisning, gör jag i detta avsnitt ett nytt tolkningsvarv med 
stöd av några skolforskare och författare, främst John Dewey. 

Jag har här valt att börja med reflektioner och diskussion kring 
elevernas språkproblem då jag uppfattar dem som avgörande för under-
visningens utformning. 

 
 

Om språket 
Jag var oförberedd på att elevernas språkbrister var så stora och jag var 
inte utbildad i svenska som andraspråk. Dessutom var spridningen i 
språknivå väldigt stor. 

I en artikel om språkutvecklande ämnesundervisning påpekar Maaike 
Hajer49 att en viktig förutsättning för andraspråkselevers skolframgångar 
är förmågan att behärska det så kallade skolspråket. Det ställer höga 

                                                 
48 Gibbons, Pauline (2006) Stärk språket stärk lärandet. Förord av Jim Cummins. 

Hallgren och Fallgren Studieförlag AB, s. 13. 
49 Hajer, M. (2004) ”Språkutvecklande ämnesundervisning – ett andraspråks-

perspektiv i alla ämnen”. I. Olofsson, M. (red.) Symposium 2003. Arena 
andraspråk, Stockholm: HLS Förlag. s. 44 ff. 
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krav på språkförmågan. Hon skriver vidare att ”bland de första saker 
som lärarna uppmärksammar när mångfalden växer är elevernas bristan-
de språkkunskaper” och att lärarna då letar sig fram till egna lösningar av 
de didaktiska problem de då ställs inför. Det kan mycket väl vara så att 
eleverna klarar sig utmärkt muntligt i vardagliga situationer, men inte vet 
hur man går tillväga när en text innehåller en del obekanta ord eller hur 
man bygger upp och skriver texter av olika slag. 

I denna beskrivning känner jag igen mig. Vilka strategier använde jag 
mig då av, hur gjorde jag för att försöka lösa de problem som uppstod 
och vilka konsekvenser fick elevernas skiftande språksvårigheter för 
utformningen av min undervisning? Jag använde mycket bilder, bilder-
böcker, kartböcker, film, konkreta föremål, mycket berättande, samtal, 
diskussioner och kortskrivningsövningar. Så småningom började jag 
med begreppskartor. Jag presenterade relevanta begrepp samtidigt med 
ett ämnesinnehåll – en slags parallellinlärning. Samtidigt som de lärde sig 
om ett ämnesinnehåll lärde de sig svenska. Det gällde också att se till att 
svenskämnet inte blev en hjälpgumma åt andra ämnen, utan ett språk-
utvecklande ämne i sig. Jag använde mig sällan av traditionella läro-
böcker. 

Språksvårigheterna gjorde att jag ännu tydligare och oftare än jag 
brukar använde mig av olika slag av bilder och rörliga bilder, det som i 
kursplanerna brukar kallas ”det vidgade textbegreppet”.  

I kursplanen för svenska står: 
 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära 
läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, 
video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att 
förstå, uppleva och tolka texter, Ett vidgat textbegrepp innefattar 
förutom skrivna och talade texter även bilder.50 

 
Jag lärde mig ganska snart att jag måste använda ett enkelt, konkret och 
tydligt språk i klassrummet – mycket enklare än jag var van vid. Vad 
blev då konsekvenserna för de barn som hade svenska som modersmål? 
Utvecklades inte deras språk i den takt det skulle ha gjort om de varit i 
en klass med enbart svenskspråkiga elever? Hajer skriver i artikeln att: 

 

                                                 
50 Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier, s. 98. 
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Klassrumsstudier av ämnesundervisningen i flerspråkliga klasser 
visar på att lärare som är medvetna om att eleverna har 
otillräckliga kunskaper i andraspråket, inriktar sig på att förenkla 
sitt språk och språket i läromedlen ... man tenderar att plocka 
bort det som är svårt och väljer något som är enkelt att undervisa 
om.51  

 
Konsekvenserna av detta leder, enligt Hajer till att innehållet och språk-
inlärningsmiljön begränsas på ett allvarligt sätt och nivån i ämnesunder-
visningen riskerar att sjunka. 

I en språkutvecklande ämnesundervisning finns, enligt Hajer, tre 
viktiga nyckelord: 

 
 Att lära i kontextrika sammanhang genom att knyta an innehållet 
till vardagslivet och vardagliga ord och uttryck. Det viktiga här 
blir att främja att alla sinnen används. 
Att ge språkligt stöd i form av andraspråksdidaktik för att bygga 
upp aktiv språkanvändning i ämnessammanhang... Ordför-
klaringar sätts in i semantiska fält. 
Att organisera en rik klassrumsinteraktion – i helklass, i små-
grupper och i individuella samtal mellan lärare och elev. 52  

 
Jag tycker mig se att jag försökte arbeta språkutvecklande, men med mer 
kunskaper om svenska som andraspråk hade undervisningen kanhända 
strukturerats och effektiviserats ytterligare. Kanske hade det kunna lösas 
med kompanjonlärare eller med större samarbete med fritidspersonalen. 
Ett av problemen i klassen var ju också att eleverna hade stora svårig-
heter att arbeta i smågrupper och det var nästan omöjligt för mig att 
under pågående lektion ha några längre samtal med en individuell elev. 

Ett annat problem för mig var ju att försöka förstå var jag skulle 
lägga språknivån. Det gällde för mig att få med alla barn. Eleverna var 
vana vid att skrika rakt ut omedelbart om de inte förstod texterna eller 
instruktionerna. Jag försökte öva dem i att läsa många gånger, gissa, lita 
på sin egen förmåga, ta hjälp av sina klasskamrater osv. Detta hindrades 

                                                 
51 Hajer, Maaike (2004) ”Språkutvecklande ämnesundervisning - ett andra-

språksperspektiv i alla ämnen.” I Olofsson. M. (red.) Symposium 2003, s. 46. 
52 ibid. s. 49. 
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av den osäkerhet de kände i klassen gentemot varandra och den oord-
ning som många gånger rådde.  

Jag använde mig ofta av berättande, samtal, dialoger, diskussioner 
och kortskrivande. Eleverna kunde vara mycket koncentrerade och 
lyssna engagerat när jag berättade, eller delta aktivt vid samtal, men en 
del elever blev fort trötta och behövde andra aktiviteter, så jag lärde mig 
snart att varva den muntliga delen med individuella kortare övningar.  

Något som fungerade nästan omedelbart var att kortskriva53 kring 
bilder jag visade på OH-apparaten. Det medförde att jag införde något 
som jag kallade ”Veckans bild” och senare också övningar i att kort-
skriva kring ett föremål, ”Veckans pryl”. Efter en tid började eleverna 
fråga om de själva fick ta med sig ”prylar” hemifrån och låta klassen 
skriva kring dessa. Det gjorde att eleverna så att säga tog över den 
övningen och skötte den utan min direkta inblandning. Efter skrivandet 
berättade eller läste eleverna upp vad de skrivit. Här handlade det om att 
låta fantasin flöda och det gjorde att eleverna med tiden blev mer och 
mer modiga i att läsa upp vad de skrivit för varandra och i förlängningen 
skapade dessa små tillfällen en positiv och tillåtande atmosfär till 
varandras tankar och skrivande, som jag upplevde det. Detta var inget 
jag i förväg planerat, men kortskrivande blev en metod som jag ofta 
avsiktligt kom att använda vid olika tillfällen, många gånger i veckan. 

Vilken hjälp fick jag? Ett par elever hade modersmålslärare till hjälp i 
matematik cirka två gånger i veckan, där modersmålsläraren hjälpte en 
elev med arbetet i matematik genom att översätta till elevens modersmål 
då eleven fick problem med arbetet. För mig underlättades arbetet 
givetvis då jag vid dessa tillfällen inte behövde lägga kraft på att hjälpa 
just dessa individer. Samtidigt kunde det inträffa att modersmålsläraren 
presenterade helt andra lösningsvarianter för eleven än de som är 
brukliga i Sverige. Det kunde till exempel gälla hur man räknar multi-
plikation i en algoritm. Frågan jag ofta ställde mig var om detta sätt att 
hjälpa eleven punktvis, underlättade för eleven i det långa loppet. 

                                                 
53 Kortskrivning innebar i detta fall att eleverna fick öva flödesskrivning utifrån 

frågeställningarna: Vad föreställer bilden? och Vilka tankar och känslor får 
du när du tittar på bilden? 3 minuters skrivande. 
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På några Stockholmsskolor har projekt genomförts med tvåspråkig 

matematikundervisning54. Det har visat sig ge goda resultat, men är både 
resurs- och kostnadskrävande. Det borde också innebära, enligt min 
uppfattning, att modersmålsläraren även är matematiklärare. 

Någon hjälp av lärare som undervisade i svenska som andraspråk 
fanns inte att tillgå, då den läraren (det fanns en sva55- lärare på skolan) 
var fullt upptagen med elever som hade ännu sämre kunskaper i svenska 
än eleverna i min klass. 

Den nu gällande läroplanens kursplaner56 har vissa uppnåendemål för 
år 5 i olika ämnen, men om inte eleverna behärskar det svenska språket 
går mycket av undervisningen i de olika ämnena åt till elementär 
begreppsinlärning. Det borde medföra att det ämnesstoff som behand-
las tar längre tid att arbeta sig igenom i en klass med huvudsakligen 
svenska som andraspråk, än för en svensktalande klass, om kraven på 
uppnåendemål är desamma.  

Dessutom har jag funderat på hur man bäst bör undervisa i engelska 
om eleverna inte kan svenska? En period på 70-talet förordades att 
enbart använda engelska på engelsklektionerna och tala och förklara på 
engelska så mycket som möjligt. Jag prövade ju detta vid några tillfällen, 
men blev abrupt medveten om, genom elevernas tydliga frustration att 
detta inte var vägen att gå. 

Eleverna i en klass befinner sig på olika språklig nivå, men ofta 
mycket tydligare och mer påtagligt i en grupp med barn som har både 
svensk och utländsk bakgrund. En del föräldrar talar dessutom inte 
svenska, så någon hjälp hemma går inte att få vare sig språkligt eller 
begreppsligt på svenska. 

Skulle det varit en vits att försöka dela in eleverna i olika språknivåer i 
olika ämnen? Eller skulle elever som talade svenska flytande varit 
hjälplärare till dem som hade ett svagare språk? I denna klass fungerade 
det bara om de elever som hade svenska som modersmål var motiverade 
att hjälpa och själva inte i övrigt hade några större inlärningssvårigheter. 

Att kunna hantera (undervisnings) språket är en central förutsättning 
för att inlärning ska kunna ske och dessutom många gånger en förut-

                                                 
54 Norén, Eva (2006) ”Det går att lära sig mer”. En utvärdering av tvåspråkig 

matematikundervisning. Kompetensfonden, Stockholms stad. 
55 sva = Svenska som andraspråk 
56 Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier. Grundskolan,  s. 98. 
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sättning för att ett tryggt socialt klimat ska kunna byggas upp i en klass. 
Min uppfattning är att många av de konflikter som uppstod mellan 
eleverna, mellan mig och eleverna och mellan andra personer i skolan 
hade sin grund i språkliga missförstånd och språkförbistring.  

Språksvårigheterna var en faktor som både oavsiktligt, i stundens 
missförstånd och förvirring, och avsiktligt, i mina val både av innehåll, 
arbetssätt och metoder, kom att styra utformningen av undervisningen i 
denna klass. 

När Dewey talar om barnets fyra instinkter nämner han först det som 
han kallar den sociala instinkten hos barnen som visar sig i intresset för 
”samtal, personligt samspel och kommunikation”. Barnets språkinstinkt, 
som han kallar det, är den enklaste formen för barnets sociala uttryck 
och ”och därför en stor, kanske den största av alla pedagogiska till-
gångar”.57 

Kanske borde alla lärare, oavsett ämnesinriktning, tillägna sig strate-
gier och metoder för att undervisa på ett sådant sätt att det befrämjar 
effektiv språkutveckling för alla elever oavsett bakgrund. I Kursplanen 
för svenska står det explicit att ”alla lärare har ett gemensamt ansvar och 
måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande”.58 

I läroplanen59 under ”Mål att uppnå i grundskolan” sägs också att: 
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 
uttrycka idéer och tankar i tal och skrift 

 
 

Om den sociala situationen och regelverket 
Jag har tidigare nämnt att över halva dagboksinnehållet ger beskriv-
ningar av och tankar kring olika slag av konflikter mellan eleverna, 
mellan mig och eleverna och även mellan eleverna och annan skol-
personal. I avsnittet som handlar om hur jag uppfattade eleverna har jag 
redan gett en beskrivning av hur jag upplevde dem. Jag väljer ändå här 

                                                 
57 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, s. 79-80. 
58 Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier 2000. Kursplan för svenska 

under rubriken”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, s. 98. 
59  Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet.
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att ge en sammanfattande beskrivning av hur jag upplevde dem, för att 
ge en inramning till min diskussion. 

Det fanns en kraft och dynamik i denna klass som jag sällan tidigare 
upplevt. Eleverna hade nära till sina känslor och levde ut dem på ett 
högst påtagligt sätt. Pojkarna som ju får ett stort utrymme i mina dag-
boksreflektioner, levde ut sina känslor på ett annat sätt än flickorna. De 
skrek oftare rakt ut om de upplevde sig inte sedda, om de upplevt någon 
orättvisa, om de inte förstod en uppgift eller blev upprörda på annat 
sätt. Gap och skrik, knuffar och slagsmål mellan pojkarna tillhörde var-
dagsupplevelserna. Slagsmålen ledde mer än en gång till polisanmälan. 
Jag tyckte att de uppvisade brist på respekt gentemot varandra och gent-
emot mig. De verkade allt som oftast ha svårt att sätta sig in i en annan 
människas känslor och reaktioner, svårt att byta perspektiv och känna 
empati i stunden. Det var nära mellan lek och allvar, skratt, gråt och 
skrik och kort mellan känsla och handling. Jag upplevde inte att det 
fanns någon tydlig ledare bland pojkarna, utan mer att alla ville spela 
första fiol. 

Flickorna betedde sig på ett delvis annat sätt. Många var ganska tyst-
låtna till en början i klassrummet och de arbetade ofta med de uppgifter 
de hade, men där fanns tydliga hierarkier. Flera flickor ansåg sig ha 
rätten att springa ut och låsa in sig på toaletten om de utsatts för någon 
oförrätt och förväntade sig att kamraterna eller jag skulle komma och 
trösta dem omedelbart. Där fanns skvaller och beskyllningar om vad 
olika personer sagt eller gjort. Där fanns grupperingar i smågrupper med 
uteslutningar av vissa elever, som för tillfället var mindre populära osv. 

Under dessa, ibland kaosartade lektioner riskerade naturligtvis en del 
elever att bli mer eller mindre osynliga och konsekvenserna för mig blev 
att mycket kraft och tid gick åt till att försöka lösa större eller mindre 
konflikter som uppstod i stunden eller som de hade med sig in från 
rasterna. Det kan vara en av anledningarna till att jag låter så trött som 
jag beskriver i inledningsavsnittet om dagboken. 

Mina mål här var ju som jag beskrivit i läraravsnittet att  
 

stärka deras självförtroende 
bygga upp ett tryggt klimat i klassrummet 
bygga upp ett förtroende mellan mig och gruppen 
få dem att lita på att jag hjälper dem om de behöver – att jag är 
där för deras skull 
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träna på att respektera varandra och andra i ordets rätta 
bemärkelse. Det vill säga, att inte bygga på respekt lika med att 
lyda någon av rädsla, utan att visa en medmänniska respekt för 
att vi är människor bland människor. 

 
Det blev ett tidsödande och strävsamt arbete att försöka nå dessa mål 
och tyvärr måste jag erkänna att vi inte nådde ända dit. Att bygga upp ett 
förtroendefullt och tryggt klimat i en spretig grupp kan nog ta en hel 
grundskoletid och ibland får kanske lärarna nöja sig med kompromisser 
och vara nöjda med att arbetsklimatet är acceptabelt.  

Jag försökte i denna klass att reda ut konflikterna direkt i klass-
rummet, men det ledde ibland till att nästan hela dagar gick åt till 
konflikthantering. Det uppstod en mycket otillfredsställande känsla både 
hos mig och eleverna. Vi hade ju ”inte gjort någonting”, vi hade inte 
arbetat med de ämnen som stod på schemat. Hur skulle vi då kunna nå 
de mål som finns uppställda för år 5 i kursplanerna? 

Det uppstod problem för mig att välja vad som vid olika tillfällen var 
överordnat, läroplanens skrivningar eller kursplaneskrivningarna i olika 
ämnen. Samtidigt som vi har uppdraget att nå olika mål i respektive 
ämne, har vi i skolan en mängd tvingande skrivningar i läroplanen. På 
första sidan står att ”Skolan skall främja förståelse för andra människor 
och förmåga till inlevelse”, att tendenser till trakasserier och annan 
kränkande behandling aktivt skall motverkas och att ”främlingsfient-
lighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser”60. Vidare talas det om att ”den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” och att ”för-
mågan att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värde-
ringar” ger en trygg identitet som är viktig att utveckla. Är det månne så 
att läroplanens skrivning är överordnad kursplanemålen och att jag 
skulle kunnat hävda att det var detta jag arbetade med när vi i klassen 
försökte komma överens på olika sätt? 

 

                                                 
60 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, s. 3.

104

Adolphson, Margareta (2008) Två terminer - eller jag som trodde att jag kunde. Gem rapport 6



 
I Läroplanen talas det vidare om att  
 

Läraren skall 
uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta 
nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla 
former av kränkande behandling, 
tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och 
samvaron i den egna gruppen och  
samarbeta med hemmen i elevernas fostran.61 

 
Det finns ingen diskrepans mellan de mål jag hade med klassen och det 
som står i läroplanen, tycks det mig. Ändå uppstod en frustration hos 
mig när jag tyckte att vi ägnade den mesta tiden i skolan till konflikt-
hantering och inte till ämnesundervisning. 

Egentligen skulle vi kanske lagt undan ämnesundervisningen och 
övat på hur man gör när man går i skolan! Att lära sig hur man beter sig 
i en grupp och i ett klassrum. Samtidigt var det något jag tyckte de redan 
borde kunna – de gick ju faktiskt i fyran. 

Problemet för mig blev att försöka hitta en balans mellan under-
visning i att vara människa, till exempel social träning, att öva på att 
arbeta tillsammans, att kunna lägga ”en fnurra på tråden” åt sidan, att 
välja ut vilka konflikter som verkligen behövde ventileras och redas ut 
och undervisning i rena skolämnen. Ibland kunde de ändå uppstå möj-
ligheter till att dessa båda uppdrag – läroplanens och kursplanernas, 
demokratiuppdraget och ämnesundervisningen – kunde samverka, till 
exempel i samhällskunskap och svenska. 

Lärare i alla skolämnen har naturligtvis ansvar för elevernas demo-
kratiska fostran på samma sätt som alla lärare har ansvar för elevernas 
språkutveckling, skriver Gunilla Molloy i slutkapitlet i sin bok Skolämnet 
svenska – en kritisk ämnesdidaktik. I den diskussion kring svenskämnet 
som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne hon för, hävdar hon att 
förutom att svenskämnet har en demokratisk potential i val av 
arbetsformer, som ju också finns i alla andra ämnen, finns i svenskämnet 
även en möjlighet för eleverna att:  

 
Använda och utveckla både ett muntligt och ett skriftligt språk i 
erfarenhetsbearbetande sammanhang. Därmed kan de ”utveckla 

                                                 
61 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, s.9. 
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sin förmåga att själv ta ställning i olika frågor”, som Skolverket 
skriver i sin definition av begreppet demokratisk kompetens. Den 
muntliga och skriftliga språkutvecklingen samt förmågan att själv 
ta ställning i olika frågor kan dels utvecklas vid läsning av olika 
texter och dels i samtal om dessa texter. I mötet med texter och 
andras uppfattningar, kan eleverna utbyta erfarenheter och med 
utgångspunkt i gamla erfarenheter bli uppmuntrade till nya 
erfarenheter och förändra sina föreställningar på ett sätt som de 
själva ser som relevant.62 

 
Det goda klimatet i klassrummet har i mina tidigare klasser ofta växt 
fram i samverkan med ämnesundervisningen, genom det innehåll, de 
arbetsmetoder och arbetssätt vi använt oss av. Här var det många gånger 
omöjligt att genomföra undervisning överhuvudtaget och jag kunde då 
inte heller använda mig av några undervisningsmetoder eller arbetssätt. 
Det var dessutom nästan omöjligt för eleverna att arbeta i grupper. Det 
slutade oftast med att flera grupper blev osams eller av andra skäl inte 
kunde arbeta vidare, till exempel genom att några elever inte infann sig 
eller inte bidrog till gruppens arbete. Diskussioner och samtal var, 
åtminstone i början tunga att driva, då många elever skrek rakt ut i 
klassrummet, eller genast blev osams och så vidare.  

Ibland undrar jag om det hade varit bättre om jag lyckats strama åt, 
som jag uttrycker det i dagboken, att i klassrummet sker undervisning i 
olika ämnen. Konflikthantering får ske på annan tid och plats. Samtidigt 
var det mycket svårt att undervisa när eleverna hade en outredd konflikt 
med sig in i klassrummet. Den låg där och pyrde under ytan och rätt 
som det var kunde den blossa upp igen mitt under lektionen! 

Frågan är hur mycket tid som social träning och konflikthantering 
kan få ta av skoltiden. Hur mycket energi, ork och tid ska läraren lägga 
på detta? Är det kanske så att konflikter mellan eleverna och andra 
ordningsproblem ska lösas av föräldrarna? Det står ju uttryckligen i läro-
planens riktlinjer under ”normer och värden” att hemmen och skolan 
ska samarbeta vad gäller elevernas fostran63 och att skolan skall vara ett 
stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling64. 

                                                 
62 Molloy, Gunilla (2007) Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik. Student-, 

litteratur, s. 186ff.  
63 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, s. 9 
64 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, s. 5 
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Skolan kanske huvudsakligen ska arbeta med undervisning i olika ämnen 
och man upprättar ett tydligt regelverk. Bryter du mot detta regelverk 
sker rapport hem och föräldrarna får ta hand om uppfostransdelen.  

I sin bok Föräldraskap diskuterar den finske terapeuten och teologen 
Tommy Hellsten65 i kapitlet ”Vuxenhet och ansvar i skolorna” vilka 
konsekvenserna skulle bli om lärarna helt enkelt vägrade att befatta sig 
med barn som uppför sig illa. Han målar upp en bild av den kaosartade 
situation som skulle uppstå om lärarkåren ”hade en så stark självkänsla 
att den skulle skicka de omöjliga barnen tillbaka hem för att fostras”. 
Det skulle leda till en diskussion om vem som egentligen bär ansvaret 
för barnens fostran. Konsekvenserna skulle kanske i slutändan bli att en 
tydlig polarisering mellan en rörelse som krävde skolor med arbetsro, 
där endast elever som var ”kapabla till samarbete och vuxen växel-
verkan” och motståndare till denna ”elitistiska” syn, skulle uppstå.  

Han skriver att lärarna har ”manipulerats till att känna skuld över 
något som är föräldrarnas angelägenhet” och att lärarna borde ”återta 
makten över eleverna”. Istället för att vara vuxna med en självrespekt 
där de vägrar att bli nonchalerade, beror många lärares auktoritets-
problem på att de övergett sin egen vuxenhet. Ett viktigt kännetecken 
på vuxenhet är att läraren vågar dra gränser mellan sig själv och elever-
na, att man respekterar sig själv och kräver respekt av andra. Så länge 
lärarna ”accepterar ett respektlöst beteende och går med på att ta kon-
sekvenserna för att eleverna saknar fostran har de ingen självrespekt”, 
skriver han. Detta går dock inte utan stöd. Tillsammans med föräldrarna 
måste lärarna stödja vuxenheten och känna respekt för varandras 
ansvarsområden och för varandra som människor. Barnen och ung-
domarna skulle känna trygghet om ”vuxenhet och föräldraskap var 
värden som styr planering och verksamhet både i hemmen och 
skolorna” och stödet för detta också fanns bland beslutsfattarna. 

Min strategi har alltid varit att försöka hjälpa elever att lösa bråk och 
oenigheter tillsammans i klassrummet. Det var här också så tydligt att 
eleverna behövde hjälp direkt i stunden med sina outredda konflikter, 
men eftersom ibland stora delar av dagen gick åt till detta, försökte jag 
som jag tidigare nämnt att hitta alternativa lösningar. Jag försökte i 
stunden avgöra om det var en stor eller en liten konflikt som uppstått 
                                                 
65 Hellsten, T (2005) Föräldraskap makt med ansvar. Församlingsförbundets 

Förlags AB, Helsingfors, Finland. s. 131 ff. 
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och jag frågade ibland eleverna om de trodde att de skulle kunna lösa 
problemet genom att sitta ner och samtala själva. 

Jag växlade mellan olika lösningsföslag och prövade t.ex. att 
 

Lämna problemet – sätta stopp 
Samtala med inblandade parter i enskilt rum 
Ge eleverna uppdrag att själva försöka lösa problemet 
Ha allmänt samtal i klassen och låta alla hjälpas åt att lösa några 
elevers konflikter 
Lämna problemet tills kurator kom för samtal i ring 
Överlämna ärendet till elevvårdsteamet vid allvarliga fall 

 
En del konflikter uppstod, som jag ser det, beroende på kulturella skill-
nader. Exempelvis blev en del elever mycket upprörda över om någon 
sa ”din mamma…”. Detta var en förkortad mening av någonting som 
en del elever upplevde som en allvarlig förolämpning och gjorde att man 
måste försvara sig, ofta med knytnävarna. Oftast var det pojkarna som 
hamnade i bråk kring sådana uttryck. De upplevde att de måste försvara 
familjens heder, som de sade. 

Konsekvenserna av det rådande sociala klimatet i klassen blev att 
ämnesundervisningen fick backa för problemlösningstid. Då konflikter 
och bråk uppstod i stunden fick det planerade undervisningsinnehållet 
lämnas till annat tillfälle eller läggas i papperskorgen. 

Jag uppfattar att det uppstod en obalans mellan läroplanens krav på 
att fostra och utbilda eleverna till mogna demokratiska medborgare och 
kursplanernas stoffträngsel och krav på ämnesinnehåll, uppnåendemål 
och strävansmål. Dessa elevers behov av fostran i demokrati, att utveck-
la respekt och empati för sina medmänniskor tog överhanden och gick 
för mig ibland inte att förena med ämnesinnehållet i respektive ämne. 
Skolans dubbla uppdrag kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget 
hamnade på kollisionskurs. 

Mina ambitioner att agera som den demokratiske läraren och lyssna 
till elevernas önskemål fick ibland stryka på foten och jag uppträdde 
som en auktoritär ledare och bestämde själv både innehåll, arbets-
uppgifter och arbetssätt helt efter eget gottfinnande. Det intressanta var 
att det visade sig att eleverna ofta fogade sig i detta och att färre 
problem syntes uppstå i stunden när jag styrde hela gruppen på detta 
sätt. Jag tror dock, eller vill tro, att jag fått brottas med större problem i 
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längden om jag alltid uppträtt som den auktoritäre läraren och kanhända 
var det blandningen mellan auktoritär styrning och demokratiskt 
ledarskap som gjorde att eleverna inte protesterade de gånger jag en-
väldigt styrde arbetet. Kanske är det så att auktoritärt beslutsfattande 
finns i ”engångsförpackningar”. När man använt en ”förpackning” har 
man naggat förtroendekapitalet i kanten och måste bygga upp ett nytt 
förtroendekapital, vilket kan ta lång tid. 

Mina ambitioner var att försöka förena ämnesinnehåll, arbetssätt och 
metoder med fostrans- och demokratiuppdraget. 

John Dewey diskuterar i sin text ”Erfarenhet och utbildning”66 att 
kontrollen kan utövas av den situation alla befinner sig i. Han talar om 
social kontroll av individen som inte inkräktar på friheten och ger 
exempel på barns spel och lekar på fritiden. Där finns tydliga spelregler 
som bestämmer barnens uppförande och i en väl fungerande familj där 
ömsesidigt förtroende finns är det inte viljan hos den enskilde som styr, 
utan andan i hela gruppen. Individerna är delar av gemenskapen och 
kontrollen utövas alltså av den situation alla befinner sig i och inte av en 
enskild ledare. I en väl fungerande skola skulle så den största delen av 
ordningen kunna uppstå och upprätthållas genom det gemensamma 
arbete som utförs: 

 
I en väl fungerande skola ligger den största delen av kontrollen av 
individerna hos de aktiviteter som pågår och de situationer i vilka 
dessa aktiviteter utövas. Läraren minimerar det antal tillfällen när 
han eller hon måste utöva auktoritet på ett personligt sätt  [...]  när 
det är nödvändigt att tala eller handla med eftertryck görs det på
grundval av gruppens intressen och inte som en demon- 
stration av personlig makt.67 

 
Han menar vidare att i den traditionella skolan saknades dessa normala 
och riktiga förutsättningar för kontroll och att det mer handlade om att 
underkasta sig lärarens vilja, läraren tvingades hålla ordning eftersom 
ordningen inte vilade på det gemensamma arbete som utfördes. En 
orsak till att eleverna ofta så fogligt anpassade sig till situationerna de 
gånger jag uppträdde auktoritärt kan vara att de ändå kände eller förstod 

                                                 
66 Dewey John (2004) Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur,  

 s. 190 ff. 
67 ibid. s. 193. 
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orsakerna till varför jag agerade som jag gjorde. En annan anledning kan 
ju naturligtvis vara att de lättare kände igen den lärarroll jag då intog och 
att de var vana att foga sig i auktoritära auktoriteter sedan tidigare, 
alternativt att de var vana vid att vuxna bestämde och att en del av 
oroligheterna som uppstod i gruppen orsakades av att jag försökte göra 
dem delaktiga i de beslut vi hade att fatta angående arbetsmetoder och 
arbetsområden.  

Pedagogen måste också, så gott han kan försöka upptäcka vad som är 
orsaken till eventuellt upproriska eller överdrivet lydiga tendenser hos 
eleverna och kan inte göra det till en fråga om att ”sätta den ena viljan 
mot den andra för att se vilken som är starkast”, skriver Dewey vidare. 
Som jag uppfattar honom, är målet för en lärare inte att vara den utan-
förstående chefen eller diktatorn, utan att bli en ledare för grupp-
aktiviteter.  

Samtidigt får det inte leda till att gruppen inte övar förmågan i att 
utveckla ”umgängesformer som är lämpliga i olika sociala situationer”. 
En av de viktigaste läxorna i livet handlar, enligt Dewey om att erövra 
förmågan till gemensamt tillmötesgående och anpassning.  

 
 

Om elevernas förhållande till tiden 
Konsekvenserna av att eleverna inte kom i tid på morgonen styrde till 
att börja med oavsiktligt utformningen av undervisningen och medförde 
att vi många gånger så att säga fick börja om från början med det vi höll 
på med, vartefter eleverna droppade in. Detta skapade oro och irritation, 
vilket inte i sig är något märkligt. Jag fick helt enkelt planera morgon-
undervisningen så att jag tog med i beräkningen att några skulle komma 
senare. Vi hade ofta s.k. fritt arbete på morgonen, eleverna arbetade 
med något de skulle eller ville göra klart. Alternativt hade vi läsning den 
första kvarten av skoldagen.  

Som jag tidigare beskrivit stängde jag klassrumsdörren en period när 
vi skulle börja, klockan 8.10 och de som kom försent fick vänta utanför 
medan vi gjorde något kort arbete eller en avgränsad uppgift som jag 
trodde alla elever skulle tycka var spännande, rolig eller intressant. Det 
var ett försök från mig att få dem att vilja komma till skolan i tid. Jag 
antecknade dessutom på ett stort schema på insidan av klassrumsdörren 
vilka som kom i tid och efter tre veckor räknade vi ihop vem eller vilka 
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som lyckats bäst med tidspassningen under den perioden. De kunde då 
få ett litet suddgummi eller en penna som belöning. Detta var en positiv 
förstärkning som utföll mycket bra, men en del av eleverna återföll 
ganska snart till sitt tidigare beteende efter att jag slutat med belöning-
arna. Jag upplevde att majoriteten av flickorna som regel fortsatte att 
komma i tid.  

Utformningen av undervisningen styrdes också, som jag redan nämnt 
i elevavsnittet, av att eleverna plötsligt ville sitta kvar efter skoldagens 
slut och arbeta vidare med den uppgift de fått och inte ville gå hem. Då 
detta upprepades vid ett flertal tillfällen försökte jag ju lösa det genom 
att de fick stanna kvar i skolan tills de ansåg att de var klara eller ville gå 
hem, men om detta var omöjligt av olika tillsynsskäl, löste vi det genom 
löften om att vi skulle fortsätta med just den arbetsuppgiften direkt 
nästa morgon. Det medförde att den planerade undervisningen för nästa 
dag fick ändras. Det uppstod också problem om det inte var mig, utan 
någon annan lärare de skulle ha direkt nästa morgon. 

Många skolor använder av olika skäl inte någon central skolklocka 
längre, men ibland upplevde jag att detta skulle underlättat för eleverna. 
Då skulle de kanske haft lättare att lära sig när skolan börjar och slutar. 
Eller så skulle ett alternativ för dessa elever kanske ha varit att ha så 
kallad flextid vad gäller skoldagens början och slut.  

Dessutom tror jag att det skulle ha varit en fördel om vi kunnat ha så 
kallat krysschema, det vill säga, ett schema där inte ämnena var angivna 
på vissa bestämda tider. Min erfarenhet är att det är ganska vanligt i de 
yngre åldrarna, men ju äldre eleverna blir tenderar ofta schemat att bli 
mer detaljbestämt med ämnesindelning och tider på schemat. I och med 
att den traditionella klasslärarrollen alltmer försvunnit är också fler olika 
ämneslärare inblandade i klasserna, redan från de yngre åldrarna. Det 
kan naturligtvis medföra att schemat riskerar att bli mer fastlåst och 
detaljstyrt.  

En del skolor arbetar projektinriktat med större enheter och läsning i 
ämnesblock.  

Kanske beror det på skolans personal, skolledningen och de så kalla-
de ramfaktorerna hur elevernas scheman är utformade? Är det för att 
eleverna ska lära sig passa tider och anpassa sig till den skola som 
kommer sen, vi ibland har ämnesindelat och tidsbestämt schema, eller 
beror det på att vi har ämneslärare som går in och ut i klasserna och 
lärarpersonalens oförmåga, ovilja eller brist på möjligheter att dela in 
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skoldagen i större helheter och block? I lärarlagstanken borde det finnas 
utrymme för en annan indelning av skoldagen och jag tror också det är 
så på många skolor idag. I alla fall i de yngre åldrarna. 

Man kan ställa sig frågan hur stimulerande, motiverande och inlär-
ningseffektivt det är med en noggrann strimling av arbetsveckan i lektio-
ner, där det ibland timme för timme finns angivet vilket ämne man 
förväntas arbeta med. Hur många vuxna vet alltid vad de ska göra varje 
tisdagsmorgon mellan kl. 09.10-10.00 och kl. 10.10-11.00 och så vidare 
under hela veckan, hela året runt? 

Dessutom handlar det här om lärandeprocesser och jag har sett 
många exempel i många klasser på att eleverna sitter och vill arbeta med 
något, medan läraren kommer in i klassrummet och har bestämt att de 
ska göra något annat. Det kan antingen bero på att schemat säger att de 
nu ska byta ämne och lärare, eller att eleverna förväntat sig att få 
fortsätta med det arbete de tidigare startat med samma lärare. Vad skulle 
konsekvenserna bli om eleverna fick fortsätta att arbeta med det de 
förhoppningsvis kommit igång med under större block av skoldagen – 
om de nu var engagerade i något arbete eller i ett speciellt ämne? Vilka 
risker eller möjligheter öppnar sig då? Skulle faran att vi inte uppnådde 
läroplanens uppnående- och strävansmål då bli för stor? Skulle den mål-
relaterade skolan förlora förmågan att arbeta mot givna mål? 

Som jag tidigare nämnt uppstod vid olika tillfällen problem för den 
lärare i engelska de hade under min andra termin i klassen. Vi arbetade 
en tid med tema ”Insekter”. Eleverna var otroligt engagerade i arbetet 
och vägrade helt sonika att byta till undervisning i engelska när det stod 
på schemat. Våldsamma protester och problem uppstod för henne att 
försöka göra det hon tänkt. Efter diskussioner beslutade vi (engelsk-
läraren och jag) att hon skulle ändra sin planering och fortsätta med 
insektsarbetet, men ha undervisningen på engelska. Det möttes av jubel 
från eleverna och problemen med byte av lärare och ämne försvann. 
Liknande problem uppstod även vid andra tillfällen och ibland blev 
engelskläraren helt enkelt tvungen att ta vid där eleverna var i stunden i 
arbetet, ibland med konsekvensen att engelskundervisningen lades på is!  

I texten ”Barnet och läroplanen”68 skriver Dewey att ämnes-
indelningen inte är något som finns i barnets erfarenhet och att indivi-
den inte upplever tingen i separata fack, utan ämnena är en klassificering 
                                                 
68 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, s. 106 ff. 
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som en produkt av vetenskapen genom tiderna. Ämnena väljer ut och 
analyserar en viss uppsättning fakta ur en viss speciell synvinkel. Att 
kunna urskilja och avgränsa ett ämne kräver att man har förmåga att 
analysera och syntetisera, skriver han. ”Det innebär mogna intellektuella 
tankevanor” medan barnens liv är en odelbar enhet.  

”Så börjar de skolan och studier i olika ämnen delar upp och rutar in 
världen för dem.” För barnet är alltså världen odelad och ”de ting som 
sysselsätter dem hålls samman av enheten i de personliga och sociala 
intressen som livet för med sig”. 

Det finns uppenbara avvikelser och skillnader mellan barnet och det 
som Dewey kallar läroplanen:69 

 
För det första, barnets trånga men personliga värld mot den 
opersonliga men oändligt utsträckta världen i tid och rum. För 
det andra, enheten, det helhjärtade i barnets liv, mot 
specialiseringen och uppdelningen i läroplanen. För det tredje, 
den logiska klassificeringens abstrakta princip mot de praktiska 
och känslomässiga banden i barnets liv. 

 
När Dewey talar om barnet i dessa sammanhang förefaller det som han 
menar yngre barn än de jag talar om, men jag kan inte låta bli att slås av 
hur väl hans beskrivningar av hur barn upplever världen utan ämnes-
indelning, i mångt och mycket, stämmer med dessa mina elevers 
beteenden. I denna klass är jag rätt övertygad om att idén om att arbeta 
tematiskt och i längre block ofta var den mest effektiva. Eleverna kunde 
koncentrera sig på ett område och behövde inte gå från den ena strim-
lade lektionen till den andra.  

 
 

Om elevernas motivation och lust 
En av de största utmaningarna blev, skriver jag i läraravsnittet, att för-
söka hitta elevernas motivation och lust. Ett problem som lärare säkert i 
alla tider brottats med. Ett exempel på detta finner vi i Sven Andersson 
Kinbergs dagbok från 1867, en folkskollärare för vilken tydligen skol-

                                                 
69 Dewey använder begreppet Läroplan i en vidare bemärkelse än den skrivna 

läroplanen. Läroplanen här kan innefatta allt de som påverkar hur 
undervisning realiseras. 
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arbetet innebar en besvikelse och om vilken Per-Johan Ödman berättar i 
sin bok70:  

 
Barnen äro gränslöst svåra. De vilja ej lära något. Det fordras ett 
mer än mänskligt tålamod att ha med dem att göra. Men kan det 
vara rätt, kan det vara mänskligt och förnuftigt att truga dessa 
barn till att lära något då de ej vilja? Jag tror det icke. De skulle gå 
i skola men ej påtrugas en hop av lysande! vetande, som ej det 
minsta förbättrar deras själar. Det skulle vara mera frihet Den 
som ej vill lära borde ej tvingas, ty det är naturstridigt och bär 
inga goda frukter. Ett trevligt umgänge, växlande med samtal och 
undervisning, mellan barn och lärare skulle vara mera 
fruktbärande och på samma gång göra skolan till en angenäm 
mötesplats för barn och lärare och ej såsom nu – till ett 
korrektionshus ... Skolan är ett vederstyggligt ont, så länge den icke 
med nöje kan besökas av både barn och lärare. Men när skall den 
bliva, vad den borde vara? 71 

 
Jag upplevde att mina elever så tydligt styrdes av lusten. Det de hade lust 
med gick inte att stoppa och tvärtom. Det gällde inte alla elever, men de 
som fungerade på detta sätt var de som hördes och syntes mest i 
klassrummet och de tog över arenan på ett mycket påtagligt sätt, till 
exempel genom att vägra göra en uppgift, genom att störa sina kamrater 
på olika sätt, genom att börja leka eller genom att helt sonika gå ut ur 
klassrummet och hävda att de skulle gå hem för att skolan var så tråkig. 

Mest problematiskt blev detta ju i geografi och historia, där jag 
försökte ta vid innehållsmässigt med det de tidigare lärarna arbetat med. 
De blev förvirrande för mig att eleverna så tydligt visade sin ovilja, vilket 
också gjorde att jag mer eller mindre kände mig tvingad att vika mig för 
deras viljor. Det resulterade ganska snart i ett annat ämnesinnehåll. 

Genom min fråga om vad de ville lära sig började vi i en helt annan 
ända i geografiundervisningen. (Se läraravsnittet.)  

Kanske hade detta inte hänt om en annan lärare undervisat klassen, 
men eftersom min ambition var att lyssna på och låta eleverna få vara 
med och påverka innehållet i undervisningen blev säkert detta en bidra-

                                                 
70 Ödman, Per-Johan (1998) Kontrasternas spel En svensk mentalitets- och 

pedagogikhistoria, Bokförlaget Prisma, s. 509 ff. 
71 ibid. s. 523.
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gande faktor. Det ligger också i linje med läroplanens skrivning om elev-
medverkan och elevinflytande.  

Deras lust eller olust och motivation eller icke motivation, kom att 
styra undervisningens utformning och innehåll oavsiktligt i stunden och i 
början av min tid med dem. Senare blev denna kraft en avsiktlig 
styrningsfaktor jag använde mig av för att driva undervisningen framåt. 
Kanske skulle man kunna likna det vid en herde som styr sin flock. Han 
går bakom flocken och låter den gå dit den vill, så länge den inte hamnar 
på villovägar eller råkar ut för fara. Jag lät klassen styra sin väg genom de 
arbetsområden de upptäckte till följd av tidigare arbeten och följde med 
dem, istället för att styra dem ”framifrån” genom att bestämma vart vi 
skulle gå och vilka områden vi skulle behandla. 

Det innebar samtidigt en dilemmasituation för mig, därför att vi kom 
att arbeta så att säga utifrån och in i geografi istället för mot det kurs-
planemål om Sverige som de påbörjat under höstterminen. Min fråga till 
eleverna om vad de ville lära sig i so-ämnena gjorde att vi började med 
tankefrågorna om ”Varför det blir dag och natt” och ”Vad är tid” och 
sedan rörde oss ner på jordytan där vi tittade på världskartan, världsdelar 
och klimatzoner för att så småningom börja studera Sydamerika när-
mare. Kursplanens uppnåendemål i geografi vad gäller ”-känna till några 
grundläggande egenskaper hos svenska landskapstyper och beskriva hur 
människor förr och nu lever och arbetar i olika miljöer,” uppnåddes 
aldrig.  

Mina farhågor om att eleverna inte under sin grundskoletid skulle 
återvända till arbete kring detta mål har också, vad jag förstått besannats. 
Frågan är hur allvarligt det är? Konsekvenserna kan ju naturligtvis vara 
att dessa elever inte har någon vidare kunskap om det land de lever i 
utifrån geografiämnets perspektiv. Kanske ett allvarligt problem, då 
många av de här eleverna eller deras föräldrar inte växt upp i det här 
landet och inte har kunskap om Sverige mer än utifrån sina egna 
erfarenheter. Det är dock ingenting som säger att det inte förhåller sig så 
även med elever vars familjer i generationer växt upp och bott i Sverige, 
men de kanske har ett större nätverk över landet med släktingar eller 
bekanta som bor i andra delar av landet och genom det får en annan 
överblick och kunskap. Det är dock inget som är givet i något av fallen. 
Vi nådde dock genom vårt Världen-arbete andra definierade mål för 
geografiämnet. 
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I ”Barnet och läroplanen” talar Dewey om att man måste appellera 

till motivationen. Man behöver inte ta till några metodiska knep eller 
tricks om man ser till att ämnet på lektionerna växer fram ur barnets 
tidigare handlingar, tankar och svårigheter och det har en naturlig plats i 
den växande medvetenheten hos barnet. Men om ”lärostoffet i under-
visningen inte har någon förankring i barnets konkreta tankeförmåga, 
måste man arbeta fram någon konstlad anknytning för att få till stånd en 
fungerande relation”. Lärarens uppgift är att organisera mötet mellan 
barnet och lärostoffet och ”att upptäcka den förbindelse som leder från 
barnets nuvarande erfarenhet till ämnesstudiernas rikare mognad”.72  

Frågan är bara, skriver Dewey ”om det skall vara ett samband som 
växer fram av sig själv i växelspelet mellan materialet och tankeförmågan 
eller om det skall införas eller påtvingas utifrån”. 

Man kan ställa sig frågan om det var elevernas äkta motivation som 
gjorde att undervisningen i geografi tog sådan fart i och med de ”tanke-
frågor” jag gav dem eller om jag tagit till metodiska finter för att väcka 
deras intresse och försöka göra ämnet intressant. De hade ju inte valt 
frågorna i sig, men önskat lära sig mer om världen. 

Upptäckten av elevernas tydliga intresse för att rita, måla och kon-
struera gjorde att en stor del av undervisningsmetoderna bestod av 
detta. Lugnet bredde då ut sig i klassen och eleverna arbetade lugnt och 
kreativt. För mig uppstod dock en stress i konflikten mellan metodval 
och stoffträngsel. Hur skulle vi hinna med allt ämnesinnehåll? Hur 
skulle vi kunna uppnå de mål som grundskolans kursplaner ställt upp 
inom den stipulerade tiden?  

Dewey73 talar ju om barnets fyra instinkter, intresset för att samtala 
och kommunicera, att undersöka och förstå saker och ting, att tillverka 
eller konstruera och att uttrycka sig konstnärligt. Han talar om att det är 
naturtillgångar och ett oinvesterat kapital. I och för sig förefaller det 
även här som om han talar om yngre barn, men jag skulle vilja hävda att 
detta som han kallar naturtillgångar, i denna klass blev avgörande för 
undervisningens utformande. I avsnittet som har rubriken ”innehåll” 
finns flera exempel på hur dessa ”instinkter” blev en viktig faktor att 
räkna med i denna klass. Till exempel de vägar som samtalen kring Rose 
Blanche-boken, Irakkriget och musicalen ”Jesus Christ Superstar” tog. 
                                                 
72 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, s. 112 ff. 
73 Dewey John (2004) Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, s. 81.  
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Eller den enorma energi de utstrålade när de byggde de hinduiska 
templen och det målinriktade arbete de utförde när de förberedde sig 
för filmen om Europa. 

Jag tror att dessa instinkter, eller tillgångar som Dewey uttrycker dem, 
tyvärr ofta är förbisedda, framförallt ju äldre eleverna blir. Jag skulle vilja 
hävda att detta kapital är något som inte gäller bara barn, utan finns med 
oss upp i åren, men tyvärr dämpas eller trycks undan av det skrivna 
ordets ökande dignitet, den alltmer ökade stoffträngseln och en alltmer 
teoretiserande undervisning.  

I läroplanen talas det om att ”skapande arbete och lek” skall vara 
väsentliga delar i det aktiva lärandet74. Där står ingenting om att det 
endast skulle gälla de yngre eleverna i grundskolan. 

Elevernas vilja eller ovilja, lust eller olust blev en mycket tydlig kraft i 
denna klass. Det styrde – både avsiktligt och oavsiktligt innehållet i 
undervisningen, både innehållsmässigt och metodmässigt. En bidragan-
de faktor till att det just var lusten alternativt olusten som styrde elever-
na kan vara avsaknaden av betyg i dessa åldrar. Jag har flera gånger stött 
på lärare som undervisat både i år nio och till exempel år sex som ut-
tryckt förvåning över hur tydligt de tycker sig se att lusten styr elevernas 
arbetsvilja när betygen inte finns som drivkraft.  

Ett problem för mig blev att balansera mellan att vara den som styrde 
och bestämde och att låta eleverna vara med och bestämma. Vad läro-
planen säger kan tyckas entydigt. Under rubriken ”Elevernas ansvar och 
inflytande” står att: 

 
Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att 
de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för 
skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 
utformning.75 

 
Och under rubriken ”Läraren skall” står vidare att 
 

Läraren skall... 
se till att alla elever... får ett reellt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad. 

                                                 
74 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo. s. 5. 
75 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, s. 13. 
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Om hemmen och föräldrarna 
Elevernas familjesituation och vanor hemifrån påverkade skoldagen. 
Det kunde handla om värderingar – krockar mellan olika familjer, 
beteenden, språk och språkbruk, vad de gjort hemma kvällen innan eller 
på helgen alternativt loven och så vidare.  

Att eleverna inte kom i tid till skolan, var trötta av olika skäl, inte 
hade ätit frukost eller inte gjort sina läxor var faktorer som naturligtvis 
påverkade skolvardagen.  

Jag funderade ganska mycket över hur jag skulle få eleverna att göra 
läxor och ta ett eget ansvar för dem, eftersom jag upptäckt att ganska 
många av föräldrarna inte kunde eller ansåg att de inte skulle hjälpa 
barnen med detta. Läxor var något som man skulle sköta själv. Ur denna 
situation uppstod de så kallade ”tankeläxorna” där jag försökte involvera 
föräldrarna i barnens arbete genom samtal i hemmet. Så ock med 
redovisningen av temat Gustav Vasa där eleverna skulle gå hem och 
berätta för sina föräldrar om temats innehåll och föräldrarna skulle 
återberätta i skrift vad de lärt sig av sina barn. (Eleverna fick själva skriva 
ned vad föräldern berättat i vissa fall.)  

Jag lärde mig så småningom också att det lättaste sättet att få för-
äldrarna engagerade i barnens skolarbete och komma till skolan var 
genom att ordna familjefester. Därför gjorde vi bl.a. en Europafest där 
vi visade elevernas egenproducerade Europafilm och föräldrarna tog 
med mat från olika hörn i världen. Genom dessa arrangemang blev för-
äldrarna och familjerna en faktor att räkna med vid planeringen av 
arbetet i klassen – en avsiktlig målgrupp. Vi riktade vår redovisning till 
föräldragruppen eller jag gav läxor som involverade föräldrarna.  

De värderingar eleverna ibland gav uttryck för i samtal kring olika 
saker förföll ofta ha med deras hemförhållanden och föräldrarnas värde-
ringar att göra.  

Det blev tydligt till exempel i samtalen kring Rose Blanche-boken, 
Irakkriget och vid ett tillfälle när vi talade om den mördade Fadime 
utifrån ett fotografi (Veckans bild). Vi samtalade då om varför hon hade 
blivit mördad och kom in på begreppet hedersmord. Jag fick plötsligt 
för mig att några elever kanske tyckte att familjen gjort rätt som dödat 
sin dotter och ställde frågan om några ansåg det. Två flickor räckte upp 
handen och sa att det var ju självklart att hon måste dö, eftersom hon 
gjort fel mot sin familj! Jag minns att jag blev ganska ställd över dessa 
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åsikter och att jag efter samtal med några kollegor om hur man ska 
handskas med sådana värderingar valde att ta upp ett avsnitt om svensk 
lagstiftning. Problemet för mig blev att försöka hitta en balans i dessa 
samtal och spegla olika uppfattningar och värderingar.  

Att vissa elever inte fick titta på nyhetsprogram på TV och att 
eleverna efter demonstrationen vid en temavecka började berätta om 
sina föräldrars upplevelser i sina hemländer kom också vid dessa 
tillfällen att påverka eller styra innehållet i undervisningen. 

 
 

Om undervisningens utformning 
Vad klarade eleverna av när jag kom till klassen? 

 
Att lyssna en kort stund. 
Enskilda korta uppgifter – som de genast förstod hur de skulle 
utföra 
Förberedda prov (typ veckans ord, glosprov och matematik-
prov) 
Enskilt arbete i matematikboken – inte alla elever 
Måla och rita 
Bygga och konstruera (ibland) 
Att skriva korta texter 

 
Vad hade de svårt med i början? 

 
Lyssna på berättande en längre stund 
Läsa faktatexter i läroböcker 
Arbeta med skrivna frågor eller instruktioner 
Titta på längre filmavsnitt 
Skrivna längre sammanhängande berättelser eller faktatexter 
Lyssna och ta till sig en kollektiv instruktion 
Lyssna på varandra 
Samtala och diskutera – i början helt omöjligt 
Arbeta i par eller större grupper 
 

Eftersom min tjänst även innefattade undervisning i bildämnet, upp-
täckte jag nästan omedelbart det stora intresse denna klass uppvisade för 
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att måla, rita och teckna. Överhuvudtaget visade eleverna tydlig lust för 
skapande verksamhet. Den upptäckten tillsammans med upptäckten av 
den bristande språkförmågan och den tydliga motviljan mot skrivna tex-
ter gjorde att jag lät bilden och bildtillverkningen bli centrala arbets-
verktyg i många ämnen. Konsekvenserna av detta val gjorde att det tog 
lång tid att arbeta sig framåt i ämnena. En bidragande faktor till dessa 
val var naturligtvis också att jag själv är mycket intresserad av bild och 
film.  

Elevernas närhet till sina känslor påverkade samtalen och diskus-
sionerna. Eleverna visade en påtaglig öppenhet med sina åsikter och 
värderingar. Därför gick diskussionens vågor heta mellan varven och 
känsloutspel av olika slag var vanliga. 

En viktig punkt i klassens utveckling var när de lärde sig både att 
argumentera och själva ordet argumentera, istället för det jag egentligen 
hade avsett (Om arbetet med bilderboken Rose Blanche)  

Jag hamnade många gånger i situationer där jag i stunden, mitt under 
pågående lektion blev tvungen att avgöra vilka metoder jag skulle för-
kasta och vilka jag skulle försöka pröva, alternativt försöka hitta på nya 
sätt att angripa den situation som uppstått. Det uppstod ju många 
besvärliga, eller skulle man kunna säga avvikande praktiska situationer i 
denna klass. Situationer som jag inte hade någon större erfarenhet av, 
men där jag snabbt fick försöka hitta handlingsalternativ. Det gällde till 
exempel att avgöra i stunden om jag skulle ändra riktning, byta metod 
eller ej när jag gjorde vissa upptäckter eller blev överraskad av oanade 
reaktioner eller handlingar från eleverna. Alternativt att jag upplevde att 
jag kastade mig in i ett slags experimenterande med blandningar av olika 
handlingsalternativ vid problematiska situationer 

Som Donald A. Schön beskriver det: 
 

När ett föreliggande fenomen inte passar in i de vanliga kategorier 
som ingår i kunskap-i-praktiken utan framstår som unikt eller 
tvetydigt, kan praktikern granska och kritisera sin ursprungliga 
förståelse av fenomenet, bygga upp en ny beskrivning av det och 
pröva den nya beskrivningen genom ett experiment här-och-nu. 
Ibland kommer han fram till en ny teori om fenomenet genom att 
artikulera en känsla som han har för det. 

När han hamnar i en problematisk situation som han inte riktigt 
kan översätta till ett hanterbart problem, kan han komma fram till 
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ett nytt sätt att formulera problemet, en ny problemformulering 
som han försöker applicera på situationen.76 

 
Schön kallar detta för reflektion-i-handling. Han menar att en praktiker i 
en stabil praktik upplever många varianter av ett litet antal typer av fall 
och utvecklar en repertoar av förväntningar, uppfattningar och tekniker 
och så länge som utförandet inte skapar mer än det förväntade resultatet 
tenderar vi att inte tänka på det. Det är när utförandet, det spontana, 
leder till överraskningar av olika slag vi kan reagera med att reflektera-i-
handling. Reflektionerna kan då på ett interaktivt sätt fokusera hand-
lingsreultaten, själva handlingen och den intuitiva kunskap som ligger 
implicit i handlingen, skriver han.  

Man skulle kunna säga att jag, med Schöns ord vid dessa tillfällen 
blev en forskare i praktiken och inte skiljde mellan mål och medel utan 
definierade dem ömsesidigt när jag grep mig an de problematiska 
situationerna.  

Vid genomläsningen och tolkningen av dagboken hittar jag många 
tillfällen av denna art och min egen upplevelse av klassrumsarbetet i 
denna praktik bekräftas av Schöns resonemang.  

Denna erfarenhet tål att tänka på för en lärarutbildare och ger mig 
många tankar om svårigheterna med att i förväg förbereda studenterna 
på en kommande lärargärning. 

Också under mitt år med klassen hade jag funderingar kring dessa 
frågor och i dagboken uttrycker jag följande 

 
Jag har funderat mycket på det här med lärarutbildningen. Vad är det 
för lärare vi utbildar till? Vad är det för verklighet som de ska ta hand 
om? Vad har de för redskap att hantera en sån här verklighet? Inte 
många redskap. Det handlar mycket om att man har ett antal idéer 
och metoder som man bara kan plocka fram och pröva sig fram med. 
Så att det blir lagom. Så att det inte blir för svårt. Så jag funderar 
mycket över lärarutbildningen överhuvudtaget. Vad vi gör med våra 
studenter. 

 

                                                 
76 Schön, Donald A. ”Den reflekterande praktikern”. I Brusling, Christer & 

Strömqvist, Göran (red) (1996) Reflektion och praktik i läraryrket. 
Studentlitteratur. Lund, ” s. 26 ff.   
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Mina ambitioner att driva undervisningen mot det jag kallar ett under-
sökande arbetssätt påverkade avsiktligt utformningen av so-under-
visningen och medförde att vi arbetade utifrån frågeställningar, samlade 
information, bearbetade den på olika sätt, bland annat genom utredande 
samtal, diskussioner och genomgångar för att få strukturer och klara ut 
begrepp. Det var i linje med den ambitionen som tankefrågorna upp-
stod. Detta skedde ofta genom individuellt arbete beroende på att en del 
elever hade stora svårigheter med att arbeta i grupp. 

Det tog nästan ett år innan vi lyckades genomföra ett arbete helt 
enligt dessa principer. 

Mina ambitioner att vara den demokratiske läraren, som lyssnade till 
elevernas synpunkter och idéer och involverade dem i planeringen av 
arbetet var också en faktor som både avsiktligt och oavsiktligt påverkade 
undervisningens utformning. Jag upplevde det många gånger motigt och 
tungt, framförallt i början av min tid i klassen men jag hade uppen-
barligen problem att tvinga in dem på något de inte ville.  

En avgörande vändning tog ju också so-undervisningen efter det att 
eleverna fått skriva på lappar vad de ville läsa om (se under rubriken 
läraren – jag). 

Jag ville hitta deras inre motivation och jag ville få eleverna aktiva, 
både tankemässigt och känslomässigt. Det gick alldeles för lätt ibland, 
skulle man kunna säga och jag hoppade kanske mellan varven i galen 
tunna när jag utmanade dem för mycket. Kanske hade det varit lugnare i 
klassen om vi inte haft så många samtal och diskussioner kring olika 
värderingsfrågor och jag inte låtit så många åsikter blomma i klass-
rummet? Samtidigt kan jag tycka att det är, kanske framförallt so-
lärarens uppgift att locka fram elevernas värderingar och åsikter upp till 
ytan. Först då kan man få en allsidig undervisning till stånd och få 
eleverna att känna empati och förhoppningsvis kunna göra perspektiv-
byten. Vi vill ju att de ska växa som människor, både i kroppen (känslo-
mässigt) och i knoppen (tankemässigt). 

Kanhända att jag var så annorlunda i min lärarroll jämfört med det 
eleverna var vana vid att jag trasslade till det för dem. Samtal och 
diskussioner kring val av innehåll och upplägg var kanske inte något de 
varit vana vid att ta ställning till. Det betyder inte att tidigare lärare varit 
auktoritära, men kanske inte frågat eller blandat in eleverna i så mycket 
tyckande och tillåtit så mycket åsikter att blomma upp och florera. 
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Röstningsförfarandet blev inte enkelt, men tränade dem i praktisk 

demokrati. Att böja sig för majoriteten, att kanske de egna önskningarna 
fick vänta ett slag till förmån för andras. Det gällde för mig att försöka 
vara observant på att inte någras önskemål/krav blev tongivande och 
försöka lyfta även de tystas röster. Ibland fick de skriva ner önskemål på 
lappar eller rösta på röstsedlar för att alla skulle bli hörda. 

Jag tror att en del av mina bevekelsegrunder var de som Dewey 
ställer i frågan om inte skälet till att vi föredrar demokrati är att ”vi tror 
att ett ömsesidigt rådslag och en saklig argumentation leder till en bättre 
erfarenhetskvalitet än vad man annars kan uppnå”77. 

Eleverna kom att bli de som direkt styrde vilka ämnesområden vi 
skulle arbeta med och jag blev den som strukturerade stoffet, föreslog 
arbetsmetoder och tränade dem på olika redovisningsformer. Så små-
ningom kunde de välja bland olika redovisningsalternativ när vi så att 
säga byggt upp en bank av alternativ.  

Det var också så att de talade om för mig när de tyckte de var ”fär-
diga” med ett arbetsområde och att det var dags att gå vidare till något 
nytt. På så sätt vandrade vi från Sydamerikas länder och geografi till 
Amazonas regnskog och djurvärld till insekternas värld länkat till tidi-
gare områden. Det viktigaste blev för mig att de visade en nyfikenhet 
och ett intresse för att lära. 

Dewey talar också om att 
 

Den viktigaste attityd  som kan formas är den som innebär en 
önskan om fortsatt lärande. Om lusten att lära försvagas i stället 
för att förstärkas, sker något som är mycket värre än bara 
utebliven förberedelse. Eleven blir faktiskt berövad sin medfödda 
förmåga att lära, som annars skulle hjälpa honom att bemästra de 
förhållanden som  han kommer  att  möta under livets gång. [...]
   Vad tjänar det till att tillägna sig föreskrivna mängder fakta i 
geografi och historia, att lära sig läsa och skriva, om individen 
under denna process förlorar sin egen själ; förlorar sin önskan att 
tillämpa vad han lärt sig och, framför allt, förlorar förmågan att se 
det meningsfulla i sina framtida erfarenheter när de väl inträffar? 

 

                                                 
77 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, s. 177. 
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Jag försökte träna eleverna i att använda sina nya kunskaper och erfaren-
heter på olika sätt. Jag fick också vid olika tillfällen uppleva hur de direkt 
använde sig av det. Till exempel i texten som handlar om ”Vad är en 
spindel?”. Vi hade tidigare läst om insekter och flera elever skrev i in-
ledningen till svaret på frågan om vad en spindel är: 

”En spindel är inte en insekt. Den har 8 ben, inte 6” och så vidare. 
 

Elevexempel 9 och 10. Vad är en spindel? 
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Under en bildlektion hade eleverna fått lyssna på och måla till en instru-
mentallåt av Benny Andersson som heter ”Skallgång”. Vi hade samtalat 
om vad begreppet skallgång innebär och eleverna hade målat bilder och 
fått berätta till sina bilder om vad de trodde hände under musikstyckets 
gång. 

En kort tid därefter kom en polis på besök till klassen för att berätta 
om olika lagar och regler i Sverige. Just innan hon skulle gå ut från lek-
tionen räckte en flicka upp handen och frågade polisen om hon gått 
skallgång någon gång! Polisen svarade att ja, det hade hon gjort och hela 
klassen blev mycket engagerad i hur det hade gått till och vad som hänt.  

Ett fantastiskt tillfälle jag minns var när eleverna skulle formulera två 
frågor var till ett prov om Sydamerika. Vi hade innan Sydamerikaarbetet 
studerat jordens olika klimat- och växtzoner och en flicka lämnade in 
följande fråga: 

”Kan man odla apelsiner i södra Chile? Motivera ditt svar.” 
Vi tog frågorna muntligt i klassen och den flicka som svarade på 

denna fråga sa: 
”Nej, det kan man inte. Åtminstone inte så mycket så det blir en 

prick på produktionskartan. Dessutom är det för kallt i södra Chile.” 
Att jag tycker detta exempel är så fantastiskt beror på att eleverna 

faktiskt bara var tio år, men visar på stor förmåga att kunna använda 
sina tidigare kunskaper och dra slutsatser av dem. 

Dewey skriver att det vilar ett ansvar på dem som uppnått mognad 
(Läs här lärare/pedagoger eller kanske skolpolitiker?) att ”skapa för-
hållanden för det slags erfarenhet i nuet som har en positiv inverkan på 
framtiden.”78 En ständigt pågående process borde vara utbildning som 
växande eller mognad. 

Under avsnittet ”Innehåll” redovisar jag en bild från Arfwedsons bok 
Didaktik för lärare. Författarna presenterar en bild där samhällets krav 
ökar linjärt med barnens stigande ålder79.  

Ju äldre barnen blir förväntas de bli mer och mer medvetna om de 
ökande krav som ställs på dem, för att efter nio år till stor del ha formats 
till dugliga ”samhällsmedborgare”.  

                                                 
78 ibid. s. 190. 
79 Arfwedson, G och Arfwedson, G (1998) Didaktik för lärare. HLS-förlag,s. 140. 

125

Adolphson, Margareta (2008) Två terminer - eller jag som trodde att jag kunde. Gem rapport 6



 
Stoffmängden ökar dramatiskt liksom olika typer av krav på be-

härskandet av olika färdigheter och sociala förmågor. Likaledes för-
väntas elevernas förmåga till abstrakt, teoretiskt tänkande öka. 

Stegringen hänger ihop med en glidande tyngdpunktsförskjutning av 
skolan dubbla mål – individmålet och samhällsmålet. De krav som ställs 
på eleverna i de senare åren kan inte ställas i tidigare år.  

Författarna presenterar en hypotes om att det kanske finns ”reella 
och verklighetsnära skäl för olika undervisningsideologier under olika 
årskurser”.80 

Min uppfattning är att i denna skola med dessa barn tenderade, och 
kanske fortfarande tenderar, de individcentrerade behoven att breda ut 
sig på bekostnad av samhällskraven och relationerna mellan samhällets 
krav och elevens behov kunde, och kanske fortfarande kan, då inte 
utvecklas så linjärt och snyggt som i Arfwedsons bild. 

Eftersom jag besökt olika årskurser i denna skola tycker jag mig ha 
upptäckt att många elever långt upp i åren har mycket svårt att ta eller 
förstå en kollektiv instruktion. Såsom det lilla barnet uppfattar de inte 
att en kollektivt utdelad uppgift eller instruktion ”har med mig att göra” 
utan instruktionerna måste ges direkt till varje individ. Dessutom upp-
lever jag att många elever tillåter sig att fritt leva ut sina egna behov i 
klassrummet. 

Antingen beror det på kulturskillnader, språkförbistringen eller så är 
detta inget unikt för denna skola, utan en tendens i hela samhället i och 
med den mer individcentrerade syn som verkar utvecklas i västvärlden. 
Det är ”stora moi” som uppfyller världen och världen är till för mig, jag 
är i centrum – inte vi, för att spetsa till det. Samhällets krav på eleven i 
form av ökade ämneskunskaper och förmåga att agera som demokra-
tiskt ansvarstagande samhällsmedborgare får ge vika för individens ut-
talade behov om att synas och få sina egna basala behov tillfredsställda. 

                                                 
80 De hänvisar till de olika undervisningsideologier som sägs finnas från svensk 

folkskollärartradition och realskoletradition. För vidare läsning se ibid. s. 138 
ff. 
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Därför skulle jag vilja rita om figuren och ändra den rena linjen i 

utvecklingen mellan elevens behov och samhällets krav till: 
 

Arfwedsons bild Reviderad bild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 Utvecklingen mellan barnets behov och samhällets krav. Arfwedsons bild och hur 
jag upplever utvecklingen. Jag tror dessutom att varje individ har en egen 
utvecklingslinje. 

 
Om detta stämmer har vi ett stort problem att arbeta med i dagens 
skola. Kanske är det detta som dagens skoldebatt bland annat handlar 
om? 

 
 

Tillbaka till den didaktiska triangeln 
Innehållet i undervisningen styrdes till att börja med av mig både inne-
hållsmässigt och metodmässigt, men kom mer och mer att styras av 
elevgruppen. Jag lät dem bestämma arbetsområde, men föreslog inne-
håll, arbetssätt och metoder, varvid de fick tillfälle att diskutera 
utformningen av detta. Eleverna hade till en början kraftig påverkan på 
innehållet direkt genom sina beteenden och reaktioner, senare genom 
argumentation (som de till en del lärde sig oavsiktligt till en början) 
önskemål, röstningsförfarande och förslag. 

Jag grundade så småningom min fortsatta planering på deras önske-
mål och jag gjorde återkopplingar till dem i form av olika förslag som 
accepterades eller förkastades av gruppen.  

Den starka kraft som eleverna i denna klass utgjorde medförde med 
nödvändighet att de var med och styrde. 
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I denna klass skulle jag vilja påstå att relationen i den didaktiska 

triangeln mellan elever-lärare var tung och innehållet till stor del på-
verkades av relationerna mellan elev-lärardel. 

I en annan elevgrupp men med samma lärare hade innehållet sett 
annorlunda ut och med en annan lärare i denna klass hade också med 
största sannolikhet både innehåll och utformning av innehållet sett 
annorlunda ut. Huruvida eleverna nått bättre eller sämre kunskapsmål 
går inte att säga. 

Ändras en komponent ändras innehåll och utformning.  
Relationen elev-innehåll motverkade varandra i början. Jag stötte på 

hinder när jag försökte presentera ett av mig bestämt innehåll.  
Eleverna ”tvingade” in mig på andra vägar innehållsmässigt, men 

mitt mål att styra dem mot ett undersökande arbetssätt försökte jag hålla 
kvar. Valet av innehåll blev sekundärt – bara vi sysslade med något 
område som jag bedömde någorlunda hörde till kursplanernas beskriv-
ningar lät jag eleverna bestämma och så försökte jag styra dem metod- 
arbetssättsmässigt. Eleverna slussades långsamt in i ett förhållningssätt 
till innehållet, först genom tankefrågorna för att slutligen kunna arbeta 
självständigt inför arbetet med Europafilmen. Där fick de välja ett eget 
land individuellt eller i par. De utgick från en frågebank de själva kon-
struerat och samlade information i förhållande till frågorna, bearbetade 
informationen, sorterade och sorterade bort information beroende på 
frågorna och valde redovisningsform inom de alternativ jag gett dem. 
De redovisade sina resultat inför kameran och fick spela in så många 
gånger de ville tills de blev nöjda. De visste vilka mottagarna för filmen 
skulle vara – deras kamrater och deras familjer. Om jag inte vetat vilka 
mål jag hade med mina metoder hade kanske undervisningen varit ännu 
mer famlande. Innehållet påverkades starkt av människorna som skulle 
lära innehållet och av den som var utsedd att leda dem. 
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En annan läroplan? 
 
De möten som sker mellan lärare och elever i klassrummet och 
där språket används i ett naturligt sammanhang ligger betydligt 
närmare vår intuitiva känsla för vad undervisning borde vara än 
det begränsande synsätt som utmärker så många av dagens 
policydiskussioner. 

De svåra tider vi lever i ställer krav på att betingelserna i 
klassrummet är sådana att skolan förmår främja såväl förmågan 
att tänka och kreativt lösa problem som öppenheten inför 
perspektiven hos dem med annan kulturell och språklig 
bakgrund. Det är bara när betingelserna är sådana som eleverna 
kommer att utvecklas såväl språk- som kunskapsmässigt. Det är 
bara när andraspråkselevernas egen kapacitet tillmäts betydelse 
och aktiveras som de kommer att hinna i kapp sina jämnåriga i 
fråga om språk- och kunskapsutveckling.”81 

 
I avsnittet om eleverna har jag ett citat där jag talar om att de här barnen 
skulle behöva en helt annan läroplan. Jag tror jag främst tänker på 
kursplanernas innehåll och mål. De tankarna följde mig hela tiden jag 
arbetade i klassen och jag funderar fortfarande ofta på detta. Hur kan 
det komma sig att samma kursplaner och uppnåendemål gäller för alla 
elever, i stort sett oavsett om man kan språket och dessutom kanske inte 
bott i landet mer än några år? Det finns ju så kallade förberedelseklasser, 
men min erfarenhet är att ganska snart slussas våra nya elever in i den 
vanliga svenska klasstrukturen, med samma mål som för elever med 
svenska föräldrar och svensk uppväxt. 

Att skapa sammanhang i växandet måste bli pedagogens ständiga 
paroll, skriver Dewey.82 Uppgiften gäller ”att välja ut vad i den existe-
rande erfarenheten som verkar lovande, när det gäller att erbjuda nya 
problem som leder till att fältet för nya erfarenheter ökar genom att de 
stimulerar nya vägar för observation och bedömning”. Att ha en enda 
kursplan ”skulle innebära att man överger den fundamentala principen 
om sambandet med livserfarenheten” skriver han vidare apropå progres-

                                                 
81 Gibbons, Pauline (2006) Stärk språket stärk lärandet. Förord av Jim Cummins, 

s. 13 
82 Dewey John (2004 Individ, skola och samhälle. Natur och Kultur, s. 207 ff.
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siva skolor och hävdar att ”improvisation som drar fördel av speciella 
tillfälligheter förhindrar att undervisningen och inlärningen blir stereotyp 
och död”.  

En given erfarenhet borde leda in på nya okända områden, problem 
uppstå och tanken stimuleras. En del av pedagogens uppgift är, enligt 
Dewey att se till att ”problemet växer fram på grundval av omständlig-
heterna i den erfarenhet som görs i nuet inom ramen för studentens 
förmåga och att detta väcker en aktiv önskan om information och att 
skapa nya idéer hos eleven”. På så sätt blir processen en ständigt på-
gående spiral.  

Det slår mig även såhär i backspegeln att jag tydligt verkar vara på-
verkad av progressivismen. Vad kunde man annars förväntat sig med de 
Deweyinfluerade läroplaner jag umgåtts med under mina nu 35 år i 
skolan? 

Kanske är det så att vi bör lägga kursplanerna åt sidan, koncentrera 
oss på det som står i läroplanen och göra andra kursplaner utifrån de 
specifika behov eleverna verkar ha, särskilt i klasser av den karaktär jag 
just berättat om?  

Vi skulle kunna ha ett delvis annat och tydligare fokus på begrepps-
utveckling, arbeta mycket tydligare med språkutvecklande övningar i alla 
ämnen och koppla ihop skolans ämnen så de blir mer sammanhängande 
enheter. 

Vi skulle behöva ha ett ännu större samarbete med hemmen, kanske 
t.o.m. utbilda föräldrarna i svenskt skolsystem och svensk skoltradition. 
(Tänk kulturellt basår) 

Föräldrarna skulle kunna gå med sina barn i skolan under en längre 
period för att få syn på och förstå hur vi ser på skola, undervisning och 
lärande här och kanske för att själva, samtidigt med sina barn, lära sig 
om det nya land och den kultur där de bosatt sig 

 
* * * * * 

Min pappa sa en gång, när vi talade om att skriva: 
– Om du tycker att du verkligen har någonting att berätta  
– Gör det! 
Om du bara skriver för formens skull  
– Låt bli! 
Nu har jag berättat. 
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Till slut 
 
 
 
 

Det har nu gått fyra år sedan jag slutade mitt arbete med klassen. Strax 
före jul 2007 återvände jag till dem som går kvar i samma skola för att 
ställa frågan om vad de mindes från vår tid tillsammans. Av de sjutton 
elever jag arbetade med, går nu endast nio kvar i samma skola. De 
övriga har av olika skäl flyttat någon annanstans. 

Vi satte oss ner och jag plockade fram mina förberedda frågor. Jag 
inledde med att säga att eftersom jag arbetar med lärarutbildning och 
funderar mycket på hur man lär sig och vad man minns av det, så var jag 
väldigt nyfiken på om de kom ihåg någonting från deras tid med mig.  

Något mer hann jag aldrig säga förrän de började prata i mun på 
varandra och jag fick fullt sjå med att skriva ner allt de sa. 

Vad mindes de då spontant? Jo, att vi hade en stor docka i klass-
rummet som hette Dennis och han var deras gullegris. De kom ihåg att 
vi hade gjort olika dramatiseringar och att en kollega och jag klätt ut oss 
till en gammal gumma och gubbe och att det varit ”veckans bild” som 
de skulle skriva om. Överhuvudtaget pratade de mycket om olika 
”veckans bilder” och ”veckans prylar” som de mindes.  

De pratade om att de lärde sig jättemycket om Sydamerika och en 
flicka sa att hon nog trodde att hon fortfarande kunde alla huvud-
städerna i Sydamerika. De kom ihåg att vi arbetat länge med insektstema 
och att vi tittat på många filmer, bl.a. Lejonkungen när vi läste religion 
och historia och Snövit när vi talade om ”Ont och Gott”.  

De pratade mycket om ”Europafilmen” och några sa att de fort-
farande tittade på den ibland. (Alla elever fick en kopia av filmen i jul-
klapp vid ett tillfälle.) De sa att man fick välja land och att det var 
spännande att bli inspelad och att de fortfarande var stolta över vad de 
gjort, men att ”tänk vad små vi var”.  

Plötsligt ropade en elev: 
– Frågorna! Kommer ni inte ihåg frågorna?  
Jo, svarade de andra, de var intressanta och så rabblade de upp en del 

av de tankefrågor de fått – för fyra år sedan! 
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De mindes också en hel del av de bilduppgifter de gjort och några sa 

att de fortfarande hade dem kvar hemma.  
Efter ungefär en halvtimme lyckades jag fråga dem om hur det kunde 

komma sig att de mindes så mycket och jag dristade mig också till att 
fråga om det var något särskilt de tyckt varit bra under vårt år till-
sammans. 

En elev sa då att det varit hans bästa år därför att jag låtit barnen 
bestämma och att det gjorde dem självsäkra och gav dem energi! 

De sa också att en lärare inte får verka osäker och att man ska vara så 
som jag enligt dem varit: 

Glad med gränser! 
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