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Inledning 
 

Bakgrund 
Åren på lärarutbildningen har väckt tankar hos mig om vad som skapar bra förutsättningar för 

lärande. Mina funderingar har ofta stannat upp vid miljö, lärarens sätt att starta lektionen och 

lärarens sätt att förhålla sig till gruppen. Mitt intresse för hur läraren startar lektionen har 

uppkommit under utbildningstiden då jag haft förmånen att se många olika exempel på detta. 

Det som fått mig att fundera kring frågan är att jag sett hur en del lärare lyckas fånga upp 

eleverna och få deras uppmärksamhet i lektionens inledningsfas medan andra lärare inte 

lyckas lika bra med detta. Jag har vidare uppmärksammat vilken effekt hos eleverna och den 

fortsatta lektionen dessa båda fenomen fått. Det mönster jag kunnat se är att lärarens sätt att 

inleda lektionen påverkar lärandesituationen för eleverna. Med andra ord har det visat sig att 

elever som fångas upp av läraren i lektionens inledning verkar ha bättre förutsättningar för 

lärande än de som inte fångats upp av sin lärare. Mina funderingar har ofta stannat upp vid 

vad exakt det är dessa lärare gör som lyckas få elevernas uppmärksamhet och gruppen 

samlad. Min förhoppning är att arbetet med denna uppsats kommer att klargöra detta något.            

Anledningen till att jag reflekterar över områdena miljö, lärarens sätt att starta lektionen och 

lärarens förhållningssätt till gruppen är att jag själv är väldigt medveten om hur jag skulle 

vilja ha det och att det ofta inte stämt överens med det jag sett i skolorna. Jag har som jag 

nämnde tidigare haft förmånen att se många olika skolor under mina studieår, vilka alla har 

gett olika intryck i frågorna miljö och lärarens sätt att undervisa. Detta har stärkt mig i mina 

funderingar om vilka faktorer som är viktiga när det gäller lärande.   

        Den här uppsatsen kommer att förhålla sig en hel del till det suggestopediska tankesättet 

när det gäller lärande. Mitt första och enda får jag väl säga, möte med suggestopedi skedde 

under en föreläsning på Linköpings universitet. Föreläsningen i sig handlade inte om 

suggestopedi utan området berördes bara som hastigast av föreläsaren, men jag kände genast 

igen några av mina egna tankar i det suggestopediska tankesättet när det gäller miljö och 

lärarens förhållningssätt varför mitt intresse väcktes direkt. 

   Dessa funderingar om att hitta den bästa inlärningssituationen ligger till grund för denna 

uppsats. 
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Syfte och problemformulering 
 

Syftet med uppsatsen är att fördjupa min kunskap om suggestopedin för att se om den 

möjligen har goda förslag på vad som skapar bra förutsättningarna för lärande. Jag vill också 

undersöka om suggestopedin som metod används på skolor idag, som delar eller mer i helhet. 

Om det finns på skolorna vill jag ta reda på om berörda lärare medvetet arbetar utifrån ett 

suggestopediskt tankesätt eller om han/hon har blivit inspirerad på annat sätt. Slutligen vill jag 

ställa suggestopedin bredvid andra pedagogiska teorier för att lättare se vad som eventuellt är 

överfört från andra pedagogiska teorier och vad som eventuellt är unikt för suggestopedin. 

Utifrån dessa ramar formulerar jag tre olika frågeområden: 

 

  * Försöka utröna vad suggestopedin betonar som viktigt för lärande och därefter 

 se om det skulle kunna vara goda förslag på bra förutsättningar på lärande. 

* På vilket sätt kommer tankar som är i enlighet med suggestopedin till uttryck i  

skolor idag, och i vilken form, som delar eller i helhet, medveten eller omedveten? 

* Genom att ställa suggestopedin bredvid andra pedagogiska teorier försöka se 

 vad som eventuellt är överfört från andra teorier och vad som eventuellt skulle 

 kunna vara unikt för suggestopedin. 

 

 

Arbetets uppläggning 
 

I kapitel 2, som är en litteraturgenomgång, presenteras några olika pedagogiska strömningar 

vi haft under 1900- talet. Presentationen i kapitlet kommer inte att bli fullständig utan mer 

fungera som hjälp till läsaren för att få en orientering i fråga om olika syner på lärande. I 

kapitlet lyfter jag även fram några av den moderna pedagogikens grundare, som på olika sätt 

påverkat lärande i skolan. Liksom tidigare i kapitlet är inte genomgången av dessa pedagoger 

komplett, utan jag har valt ut de jag anser intressant för den här studien. Kapitlet avslutas med 

en  beskrivning av suggestopedin, detta för att ge en fördjupad bild av den metod som 

fokuseras i uppsatsen.  

        Kapitel 3 presenterar metodval och de avgränsningar jag tvingats göra. I kapitel 4 

redovisas resultaten från den empiriska delen av arbetet. Kapitel 5 ägnas åt en diskussion 

kring studien där de empiriska resultaten lyfts fram. Här diskuterar jag också vad som 
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eventuellt kan vara överfört från andra pedagogiska teorier till suggestopedin. Kapitel 6 

innehåller arbetets avslutning. 
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Litteraturgenomgång 

 
Under detta kapitel kommer jag att presentera fyra pedagogiska strömningar, behaviorismen, 

kognitivismen, konstruktivismen och den sociokulturella teorin. Vidare lyfts några av 

grundarna till den moderna pedagogiken fram, dessa är Jean-Jacques Rosseau, Fredrich 

Fröbel, Maria Montessori och Rudolf Steiner. 

 

 

Behaviorismen 
 

Behaviorismens syn på lärande har att göra med de fysiska erfarenheter en individ gör och det 

är det yttre, det som är konkret och verkligt, som är riktigt.1  

        Behaviorismens tankar och idéer föddes hos den ryske psykologen och fysiologen Ivan 

Pavlov.  Ursprunget till hans tankegods kommer av de observationer han gjort på hundar. Hos 

dessa djur iakttog han ett beteende som innebar att hundarna genom en naturlig reflex avgav 

saliv i munnen när de förstod att de snart skulle få mat. Ibland utlöstes reflexen av något annat 

än just synen av mat, t.ex. bara genom att hundarna såg skötaren komma med mat. De här 

idéerna rönte stor framgång i USA 1910 när psykologen John Watson tog dem med sig dit.  

För Pavlov, som hade en materialistisk vetenskaps- och verklighetsuppfattning tedde sig 

iakttagelsen oförklarlig. Hans syn var ju att påverkan måste ske genom en tydligt märkbar och 

”verklig” retning. I och med iakttagelsen hos hundarna ställdes han inför en ny möjlighet. 2 

        Pavlov resonerade kring uttrycken betingad och obetingad reflex. Med betingad reflex 

menade Pavlov en inlärd reflex likt den med hundarna och skötaren. En obetingad reflex 

däremot är en naturlig reflex som sker utan inlärning. Pavlov fortsatte sina studier med att 

försöka finna svaret på hur man skulle kunna kontrollera dessa betingade reflexer. 3  

        I fallet med hundarna kan man föreställa sig att när de så småningom skapat ett samband 

mellan vårdaren och maten, kommer de att regera på andra saker som t.ex. bara genom att 

höra vårdaren i rummet intill osv. En sådan betingningskedja kan i princip bli hur lång som 

                                                 
1 Säljö, R, (2000). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

 8 



helst. Med betingningen kan man se hur människan och i detta fall även hundar förändras i 

takt med de nya erfarenheter som görs. 4 

En som forskade vidare inom behaviorismen och kom fram till nya upptäckter var B.F. 

Skinner. Han menar att endast det som kan räknas, mätas och observeras kan ligga till grund 

för vetenskapen. Det innebär att man i studiet av människan bortser från de inre känslor och 

tankar som finns eftersom det inte går att observera.  

        Det centrala är att inlärning sker genom såkallad S – R-teori (stimuli – respons). Skinners 

utgångsobservation var liksom Pavlovs med hundarna, relativt enkel. Helt kortfattat kan man 

förklara Skinners observation med att människan tenderar att upprepa ett beteende när denne 

upplever ett positivt gensvar från omgivningen. Det vill säga ett beteende som ger positiv 

belöning är lätt att upprepa medan ett beteende som ger negativ respons har en benägenhet att 

avta eller helt försvinna.5 

    Vidare menar behavioristerna att människan från början är ett tomt blad som fylls genom 

lärande. Rent teoretiskt skulle man då kunna säga att människan kan lära sig vad som helst, 

även om hastigheten av lärandet varierar från person till person.6   

       Skinners syn på lärande blev av betydelse på grund av den klargörande bild han gav av 

hur människan påverkas och lär sig av erfarenheter. Behaviorismen förlorade så småningom 

sitt inflytande inom området även om kunskaperna som observationerna gett fortfarande var 

intressanta. Storhetstiden pågick fram till och med 1950 talet.7  

    Behaviorismen kan sammanfattas så här: 
1. Kunskapen ses som given och absolut 
2. Lärandet är övervägande passivt även om det sker under  upprepande former. 

3. Man ser på eleven som en passiv recipient 

4. Lärarens roll är anvisande, kontrollerande och auktorativ8 

 

 

 

Kognitivism 
 

Till skillnad mot behavioristernas sätt att se på människan och lärande lägger kognitivisterna 

stor vikt vid människans inre värld. Med andra ord menar de att istället för att fokusera på den 

                                                 
4 Säljö, (2000). 
5 Ibid. 
6 Riesbeck, E, Shoultz, J & Wyndhamn, J, ( 2000).   
7 Säljö, (2000). 
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belöning som blir efter ett speciellt beteende väljer kognitivisterna att se till vilken mening 

och vilket sammanhang olika beteenden har i tillvaron. I detta sätt att se på lärande fokuserar 

man på hur människan tänker, tolkar och lagrar intrycken från utsidan. Liksom 

behavioristerna ser konstruktivisterna på kunskapen som given och absolut. 

       Kognitivismen växte fram under 1960 talet men det är inte en helt ”egen” skola utan kan 

ses som en följd av behaviorismen. Några namn som hör till sammanhanget är: Noam 

Chomsky, David Ausubel och i ett tidigt skede Jerome Bruner.9 

        De kognitiva tankarna gjorde att ett antal skolor med motstridiga tankar växte fram, och 

inflytandet från dessa skolor var mycket olika. Den skola som generellt betecknas som 

kognitivism blev inflytesrik både inom beteendevetenskapen om mer avgränsade områden 

som språkvetenskapen. I denna tappning av kognitivism blev delningen mellan intellektet och 

kroppen total och man utgick från att båda delarna kan studeras separat. De kognitiva 

tankarna var starkt inspirerade av datorteknologin och man såg på hjärnan som en processor 

som tog emot information och behandlade den på olika sätt.10 

        Kognitivismen blev aldrig stor inom de pedagogiska sammanhangen trots att den hade en 

stark genomslagskraft och hög status inom den akademiska forskningen. 

        Den enhet inom skolan som fått störst inflytande vad gäller lärande är 

konstruktivismen.11 

    

 

 

Konstruktivism 
  

Jean Piaget, John Dewey, Jerome Bruner och Lev Vygotsky har alla tankar och idéer inom 

den konstruktivistiska skolan. Bland annat delar de åsikten att lärandet är en aktiv process där 

människan lär genom att göra något med det den varseblir.12  

        Piaget, som är den som haft mest inflytande på synen om lärandet av kognitivisterna 

hade sitt intresse riktat mot hur kunskap bildas istället för hur man skulle undervisa eller 

uppfostra. I sin forskning om var kunskap har sitt ursprung valde Piaget att studera barn för att 

där se hur vetande utvecklas och sedan förbinda det med tidigare studier om t.ex. 

                                                                                                                                                         
8 Riesbeck, Shoultz & Wyndhamn, (2000). 
9 Ibid. 
10 Säljö, (2000). 
11 Ibid. 
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vetenskapernas utveckling. Piaget anser att människan inte lär genom att passivt ta emot 

intryck, utan han/hon väljer ut intryck och anpassar dem sedan efter sina egna behov. Att 

människan lär stegvis är en annan viktig del av konstruktivismen enligt forskaren.13 

En central del av Piagets syn är att människan i samspel med omvärlden antingen assimilerar 

eller ackommoderar, det vill säga strukturer ändras och organiseras. Vid ackommodation tar 

vi in ny information som leder till ny kunskap och/eller syn på omvärlden, och vid 

assimilation tar vi in kunskap som inte skapar en förändrad syn på omvärlden utan den snarare 

bekräftar det vi redan visste. Med andra ord kan man säga att utveckling sker när erfarenheter 

gör att ens världsbild förändras.14  

Den syn Piaget har om utveckling gör att han skiljer sig åt från många andra inom den 

konstruktivistiska traditionen. Han belyser vikten av att barn behöver vara aktiva och att det är 

genom egna erfarenheter, både fysiska och intellektuella som utveckling sker.  

För eftervärlden och de som vill försöka förstå barns utveckling är Piagets forskning 

betydelsefull.15  

        Jerome Bruner utvecklade och förklarade Piagets syn på lärande. Han ville bland annat 

lyfta fram vikten av att anpassa undervisningen till elevens sätt att uppleva världen samt hur 

villig densamma är till undervisningen.16  

        Liksom tidigare nämnda forskare hade även John Dewey tankar och idéer inom den 

konstruktivistiska traditionen. Han betonar att människan endast kan skaffa ny kunskap 

genom att använda sig av redan tidigare inhämtad kunskap och erfarenhet. Genom att koppla 

samman det nya med det gamla i ett tillfredställande sammanhang sker inlärning. Ett klassiskt 

uttryck som härstammar från John Dewey är att människan lär genom att göra, av erfarenhet – 

”Learning by doing”.17   

        Lev Vygotskys tankeväckande idé om att människan alltid utvecklas och förändras är 

också en del av konstruktivismen. Han menar att människan alltid har en möjlighet att ta till 

sig ny information eller kunskap från någon medmänniska genom kommunikation. Ett vanligt 

sätt bland annat i skolans värld är helt enkelt att fråga någon. Just i en skolsituation fungerar 

inte detta alltid, då till exempel vid prov.  

        Vygotsky definition av människans sätt att ständigt lära och utvecklas är att använda 

uttrycket ”Zonen för proximal utveckling”. Detta begrepp förklarar den zon av 

                                                                                                                                                         
12 Säljö, (2000). 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Wyndhamn, J, (1999).  
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utvecklingsmöjlighet en människa har ifråga om vad man kan klara själv och vad man kan 

klara med lite hjälp från någon annan. Vidare kan man se på den här zonen som den period 

där den lärande är öppen för förklaringar och hjälp från en person med mer kunskap i ämnet.18    

Säljö lyfter fram resonemanget som intressant genom att påpeka att gränsen mellan att fysiskt 

eller intellektuellt behärska något och att inte göra det ofta kan vara otydlig. Han 

exemplifierar med när en person förstår vad någon annan säger eller förklarar men upplever 

att han/hon själv inte skulle kunna genomföra det. Detta illustrerar en situation som är vanlig 

både i skolan och i vardagen. Elever som arbetar med handledning men saknar den kunskap 

som krävs för att helt självständigt genomföra olika moment.19    

Konstruktivismen kan sammanfattas så här: 
1.Lärande är en social och samarbetsbetonad aktivitet. 

2.Zonen för proximal utveckling. 

3.Problemlösning i vardagliga situationer är viktig. 

4.Man tar hänsyn till elevers erfarenheter utanför skolan. 

5.Verbal mediering.20 

 

 

 

Den sociokulturella teorin 
 

Gränsen mellan konstruktivismen och den sociokulturella teorin känns ganska diffus men 

eftersom den är en vidareutveckling av konstruktivismen bör den presenteras separat. Lev 

Vygosky är förgrundsgestalt för den sociokulturella teorin och han har vidareutvecklat de 

konstruktivistiska tankarna i samarbetet med flera ryska analytiker.  

        Den sociokulturella teorin förklaras av Säljö med att den beskriver hur människor formas 

och hur de tillägnar sig ny kunskap genom att delta i olika kulturella aktiviteter samt hur de 

använder sig av de redskap som kulturen ställer till förfogande. Begynnelsepunkten för ett 

sociokulturellt perspektiv torde således vara människan. Varje individ har en mängd olika 

fysiska och mentala resurser mer eller mindre självklara och begränsningarna skiftar därför 

hos varje person.21 

                                                                                                                                                         
17 Riesbeck, Shoultz & Wyndhamn, (2000). 
18 Säljö, (2000). 
19 Ibid. 
20 Riesbeck, Shoultz & Wyndhamn, (2000). 
13 Säljö, (2000). 
21 Ibid. 
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Redskap och verktyg har en stor betydelse i den sociokulturella teorin. Dessa artefakter 

fungerar som en hjälp när människan ska hantera omvärlden. I samhället har människan även 

skapat verksamheter där det finns möjligheter för samarbete mellan individer t.ex. skolor, 

fabriker, affärer. Människan fungerar i samspel med olika artefakter. Det är med hjälp av 

dessa vi kan lösa problem samt behärska och förstå olika situationer. Genom att ta hjälp av en 

artefakt kan människan uppnå en kunskap och förståelse som inte alla människor har, 

eftersom inte alla använder sig av samma artefakter i samma situationer.22 I ett sådant 

resonemang blir det aktuellt att återknyta till Vygotskys zon för proximal utveckling. 

Skillnaden tydliggörs mellan vad två personer kan där den ena utnyttjar de hjälpmedel som 

finns, i detta fall kanske en lärare eller en duktig kamrat, medan den andra inte gör det. Zonen 

med utvecklingsmöjligheter finns hos båda men bara en väljer att fylla tomrummet. I och med 

att en person interagerar med någon som kan mer än man själv i aktuellt ämne får personen 

tillgång till andra sätt att se på olika företeelser. Om läraren känner till elevens kunskapsnivå 

ska man lägga undervisningen ett steg högre. På så vis ökar och utvecklas elevens 

kunskapsnivå hela tiden. Viktigt är att stödet läraren ger till eleven successivt avtar så att 

eleven tillslut klarar momentet själv.23 

        Mediering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet. Medierande 

artefakter är som jag tidigare nämnt de produkter, verktyg och hjälpmedel som människan 

skapat. Dessa hjälpmedel visar människans utveckling från icke-kunnande till kunnande. Att 

använda sig av verktygen är människans väg att komma i kontakt med och samspela med 

andra människor och den fysiska världen. Vidare överförs verktygen från generation till 

generation genom undervisning och lärande. Teorin urskiljer två olika typer av verktyg, den 

fysiska/mekaniska och den semiotiska (teckenbaserade). De fysisk/mekaniska verktygen finns 

i hela samhället i form av bilar, telefoner, skruvmejslar, datorer osv. Det finns flera exempel 

på semiotiska verktyg: aritmetik, kalender, diagram, kartor och språket.24 För Vygotsky var 

språkets semiotiska möjligheter en central del. Med språkets semiotiska funktion menas den 

bild, den association som ett ord ger till människan. Samma ord kan förknippas med olika 

saker för olika människor beroende på vilket förhållande personen har till ordet och vilken 

tidigare erfarenhet densamme har kring ordet. Säljö exemplifierar med att en person, i detta 

fall Stig Bergling, ger olika associationer eller bilder till olika människor. Spion, intagen, 

                                                 
22 Säljö, (2000). 
23 Wyndhamn, (1999). 
24 Riesbeck, Shoultz & Wyndhamn, (2000). 
25 Säljö, (2000). 
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brottsling är exempel på ord som en del kan förknippa med namnet. För andra kan ord som, 

pappa, äkta man, morfar, barndomsvän osv. förknippas med namnet. 25 

        Mediering antyder således att människans kontakt med omvärlden och verkligheten sker 

genom dennes hantering av de olika redskap som finns. Faktum är att det viktigaste 

medierande redskap människan har att ta till är språket. Det är tack vare språket vi kan 

benämna olika saker i vår omvärld och framförallt är det med språkets hjälp vi kan tala om 

sådant som inte finns närvarnade. Som t.ex. vad som hände igår, hur vi känner oss osv. 26 

Språket är det hjälpmedel som är avgörande för alla andra hjälpmedel och verktyg eftersom 

utan språket skulle inget annat ha kunnat skapas. Med andra ord, språket är det som binder 

samman människor över tid och rum27. I kommunikationen mellan människor skapas 

sociokulturella resurser men det är även tack vare kommunikationen resurser och kunskap 

förs vidare. Det är en av grundtankarna i den sociokulturella teorin.28 

Ett annat grundläggande antagande i teorin är att lärandet i sig inte är ett problem utan det 

intressanta är varför människan engagerar sig i vissa läroprocesser men inte i andra. Helt klart 

är att det inte går att undvika lärande.29  

        Vidare lyfter det sociokulturellt perspektivet fram att människan påverkas av den tid, 

rum, miljö och sammanhang som hon befinner sig i. Man talar således inte om världen och 

människan som två olika strukturer utan menar att de är sammanknutna till en helhet. Det 

sociokulturella perspektivet talar om människan i världen.30 Uppmärksammas bör dock att 

människan inte regerar direkt på omvärlden utan gör det först när han/hon kommer i kontakt 

med någon form av de kulturella hjälpmedel som nämnts tidigare.31  

 

 

Den moderna pedagogikens grundare 

 
I detta sammanhang vill jag även lyfta fram några av de pedagoger som genom sitt arbete lett 

fram till ett nytänkande inom pedagogiken.32 Deras tankar och idéer om lärande verkar i olika 

                                                 
 
26 Säljö, (2000). 
27 Riesbeck, Shoultz & Wyndhamn, (2000). 
28 Säljö, (2000). 
29 Ibid. 
30 Wyndhamn, (1999). 
31 Riesbeck, Shoultz & Wyndhamn, (2000). 
32 Egidius, H, (2002). 
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utsträckning i samhället idag. Liksom tidigare kommer jag inte att ge en komplett bild av 

någon av de olika pedagogerna utan jag lyfter endast fram det jag anser relevant för denna 

studie.   

        Under 1900-talet har olika epoker presenterat olika synsätt i fråga om utbildning och 

lärande. Positivismen var den bild som fram till 1970-talet dominerade och man ansåg att 

kunskapen som det undervisades i var fast och säker. Efter 1970 börjades det istället talas om 

olika mönster som styr studier och undervisning, såkallad paradigm. På skolor och universitet 

uppmuntrades man att tillsammans, lärare och elever, försöka finna och utveckla nya former 

och egna vägar för studier och examination. Syftet var att låta världen utanför klassrummen 

fungera som utgångspunkt i lärandet.33 Samtliga av de pedagoger som presenteras nedan 

företräder humanismen. Det vill säga deras människosyn präglas av tron att varje människa 

har en inneboende kraft och kapacitet att ta ansvar för sin egen utveckling. Vidare menar de 

att alla människor föds med en given personlighet och att alla behöver tid att lära sig använda 

och utveckla just sina anlag.34 

        Jean-Jacques Rosseau levde ett kringflackande liv under 1700-talet, det och hans 

personlighet gjorde att han hade starka känslor mot tillgjordheten, dubblemoralen och 

falskheten i dåtidens sällskapsliv i Paris. Han hade även starka känslor emot den franska 

statsförvaltningen när det gällde korruption, grymhet och orättvisor. Det som gjorde Rosseau 

till en ciceron för vår tids sätt att se på människan var hans sätt att fokusera på och lyfta fram  

känslolivets mening.35 

        Många kritiker har gjort sig hörda när det gäller Rosseaus verk och tankar. Han har 

ibland upplevts som motsägelsefull då han t.ex. i verket Émile sätter individen i fokus för att 

sedan ge ut skrifter med budskapet att alla bör vara delaktiga i det som angår samhälle och 

arbetsliv.36  

        Centralt för författaren var naturtillståndet och dess likartade miljö. I detta tillstånd av 

frihet och harmoni ville Rosseau placera in människan, i ett ursamhälle där människor lever i 

fred utan att reflektera närmare vare sig över sig själva eller över tillvaron. Kort sagt ett liv 

präglat av bekymmersfri godhet och njutning.  

        Rosseau menar att människan är en produkt av samhället. Denna åsikt leder lätt till 

frågan om hur människan ska kunna bli fri från det samhälle som skapat dem och finna 

harmoni i det naturtillstånd som är så signifikativt för Rosseau. Enligt honom själv kan 

                                                 
33 Egidius, (2002). 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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människan inte återgå till naturtillståndet likt Eva och Adams paradis utan han menar att 

människan kan välja att bli naturliga människor. Detta uppnår människan om han eller hon av 

egen vilja ger upp alla sina rättigheter, all egendom och all makt till samhället. Vi överlåter 

allt som vi tillskansat oss och därmed kullkastar vars och ens vilja samt viljor i konflikt, till 

förmån för en allmänvilja.37 

Gemenskap är viktig i allmänviljan och genom att ge upp det gamla livet skapas en ny 

människotyp. En demokratiskt- solidarisk människa som lever i ett samhälle styrt av henne 

själv tillsammans med alla andra. Genom att medvetandegöra andra människors tankar och 

attityder får vår egen roll som moralisk och förnuftig människa innebörd och mening.38  

        Under 1960- och 70- talet kom tankarna om allmänviljan tillbaka, då under begreppet 

symbolisk interaktionism för att på 80-talet förknippas med uttrycket lärande organisation. 

Sett ur 80-talets perspektiv sker medvetenheten om styrkor, svagheter och 

utvecklingsmöjligheter genom att alla tar del i utvecklings och kvalitetsarbete. Gemenskapen 

är viktig då man tillsammans försöker stoppa eventuella hot och finna nya arbetssätt.39 

        Rosseau ville placera in människan i olika mognadsstadier där syftet var att endast ställa 

människor inför uppgifter de är mogna för. När det gäller barn indelades mognadsstadierna i 

fyra nivåer där varje nivå hade sina speciella förutsättningar. Poängen är att nya färdigheter 

eller ny kunskap inte behandlas förrän personerna är mogna att ta emot det (mogna enligt 

Rosseau). De olika nivåerna har omarbetats flera gånger men syftet har alltid varit detsamma: 

barn ska stimuleras att lära sig av egna motiv. 

        Vår tids mönsterbild om människan som själv tar ansvar för sitt liv härstammar från 

Rosseaus tänkande.40 

        Fredrich Fröbel är ett känt namn framförallt i förskolesammanhang då han var den första 

att starta en förskola 1840. Han inspirerades av Rosseaus verk Émile och Fröbel befäste i och 

med läsningen sina tankar om att alla barn har olika anlag och personligheter som kan 

utvecklas enligt sin naturliga läggning.41 

        Efter naturvetenskapliga studier kom Fröbel fram till sin teori om det sfäriska som 

pedagogiskt väsen. Detta innebar att alla människor är en del av ett kosmiskt skeende där 

varje enskild person uppnår utveckling via inneboende motsättningar. 

                                                                                                                                                         
36 Egidius, (2002). 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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Fröbels viktigaste pedagogiska skrift, ”Människans fostran” skrev han i samband med att han 

startade upp en livsgemenskapsskola för elever i varierande ålder. Skolans syfte var att främja 

den allsidiga utvecklingen hos varje person parallellt med att alla skulle vara delaktiga i allt.42  

 Förskolan Fröbel startade 1840 benämndes då barnträdgård, och meningen var att den skulle 

vara som en lantgård. De tankar och idéer som skulle ligga till grund för barnträdgården var 

desamma som för den livsgemenskapsskola han startat tidigare. Leken fokuserades och lyftes 

fram som pedagogisk metod liksom vikten av gemenskap skapad i en samling.43  

        Man förstår att Fröbel betytt mycket framförallt för dagens förskolepedagogik då man 

ser spår av hans idéer i princip i alla förskolor i Sverige. 

        Liksom Fröbels pedagogik är Maria Montessoris tankar och idéer närvarande och klart 

synliga både i dagens förskola och i en del skolor. Hennes pedagogiska perspektiv formades 

av intryck från flera håll. Bland annat var hon intresserad av barn med förståndshandikapp 

och läste verk av Ellen Key och John Dewey. Maria Montessori samlade ihop alla de intryck 

hon fått från samtidens pedagogiska debatt och förändrade det till ett eget sätt att se. Både 

Rosseau och Fröbel påverkade Montessoris tankar liksom två pedagoger från äldre tider, Jean 

Itard och Édoudard Séguin. De idéer hon tog till sig handlade om att tillägnandet av nya 

kunskaper sker med hjälp av alla våra sinnen. Den pedagogiska verkan som blir av ett sådant 

tankesätt är: genom att träna sina sinnen borde människan få ökad kunskap samt ge barnen 

bättre förstånd. Hon utvecklade sina tankar vidare med att låta förstå att de världar, inre och 

yttre, barnen lever i är sammankopplade. Barnen behöver hjälp att se hur allt hänger ihop med 

hjälp av planerade verksamheter. Montessori lyfte också fram vikten av att träna kroppens 

muskelaktivitet. Alltså den pedagogiska verksamheten bör erbjuda barnen både rörelse och 

tillfällen till fantiserande.44  

        Så småningom gavs Montessori tillfälle att arbeta fram en undervisningsmetod som var 

avsett för normala barn. Hon kom till insikt att barnen inte ville ha komplicerade leksaker 

utan nöjde sig med enkla klossar som inbjöd till att skapa med. Hon placerade lekmaterialet 

lätt tillgängligt för alla barn och menade med detta att endast barnet själv kan avgöra vilken 

leksak de för tillfället har störst behållning av. Borta var alla tankar på att låsa in material och 

leksaker i ett skåp dit bara de vuxna hade tillträde. Barnen kallade sin aktivitet för arbete 

medan de vuxna utgick från att allt var en lek, även läs och skrivinlärningen.45  

                                                                                                                                                         
 
 
43 Egidius, (2002). 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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Maria Montessori byggde sina idéer på att en människas liv är indelat i flera stadier och att 

varje stadium är lämpat för sitt speciella lärande. Barns naturliga utveckling är viktig för att 

de så småningom ska bli naturliga vuxna, att störa denna utveckling hos barnet kan alltså få 

konsekvenser för livet som vuxen. Därför bör man enligt montessoripedagogiken låta allt ta 

sin tid, krypa, skrika, bygga, klättra osv. har allt sin betydelse för utvecklingen. Slutsatsen 

Montessori kunde ge var att för att bli en normal vuxen ska barnen ges utrymme att syssla 

med självvalda aktiviteter.46 

        Den sista av de fyra pedagoger jag valt att ta med i detta kapitel är Rudolf Steiner. Hans 

pedagogik bygger på att människan ska känna andlig frihet, vilket för samtiden inte var något 

spektakulärt. Det som väckte stor uppmärksamhet var att han inte bara pratade om den andliga 

världen utan också om andarnas värld. Själv påstod han sig få översinnliga uppenbarelser 

vilket ledde till att han försökte finna svar på frågor som handlade om hur man når översinnlig 

kunskap om de högre världarna. Steiner påstod att varje människa har förmågan att tillägna 

sig kunskap om livet efter döden. Denna förmåga görs verksam av skön musik, vackra 

rörelser, vacker arkitektur och vardagsmiljö. I skolsituationen ville Steiner att eleverna skulle 

göras förtrogna med tillvarons mysterier av en person som behärskade berättarkonsten.47  

        Så småningom bildar Steiner en antroposofisk förening där visheten om människan 

fungerade parallellt med gudsvisheten. Symboler för den nya föreningen blev det hus som 

byggdes i Schweiz bestående av två sammankopplade kupoler. Kupolerna skulle vara en bild 

av föreningen mellan sinnevärlden och andevärlden.48  

        Rudolf Steiner fick tack vare direktören för cigarettfabriken Waldorf Astoria år 1919 

möjlighet att starta en skola i Stuttgart. I och med detta blev Steiners pedagogik tydligare 

samtidigt som det fick en betydande roll inom antroposofin. Skolan ville bland annat att 

barnens känslo- och viljeliv skulle utvecklas och man använde sig av kroppsrörelse enligt 

antroposofisk modell för att ge harmoni och skönhet åt barnen. Barnens lärande kom av deras 

naturliga utveckling vilket innebär att barnen lär i den takt de är mogna för.49  

        Även Steiner var inne på att barn befinner sig i olika stadier och att utvecklingen måste  

 

 

 

                                                 
46 Egidius, (2002). 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Egidius, (2002). 
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ske sett utifrån dessa. Han valde att dela in barnens utvecklingsperioder i tre stadier. Hans syn 

när det gällde skolans styrning liknade Rosseaus teori om lärande organisation. Steiner ville  

att skolans skulle styras gemensamt av lärarkollegiet. Dessa skulle fördela sin arbetstid mellan 

administration, fostran och undervisning. Han menade att den gemenskap som växer fram i 

undervisningssammanhang och vid uppfostran kommer att spegla av sig vid den 

administrativa delen av arbetet.50 

 

 

Suggestopedi 

 
Suggestopedins upphovsman Georgi Lozanov, psykiatriläkare och forskare, föddes 1926 i 

Bulgarien. Lozanovs forskning bygger delvis på iakttagelser han gjort hos människor under 

hypnos. Personerna har under hypnosen kunnat plocka fram en förmåga/kapacitet som de inte 

har visat tidigare, och som inte kunnat tillhöra personernas normala förmåga. Lozanov menar 

att det med hypnosens hjälp blev möjligt att ta fram den nya superförmågan. Han blev 

intresserad av att se om det gick att locka fram samma förmåga hos personer som inte stod 

under hypnos.51  

 

Suggestion 

Ordet suggestion kommer från latinet och betyder: att ha med sig, att framkalla, att placera 

och att antyda. Enligt Ollner52 väljer många att lägga en negativ klang i ordet och menar då att 

det innebär att manipulera och ta kontrollen från någon utan att den är medveten om det. 

Lozanovs tolkning av suggestion handlar om att erbjuda och föreslå. Med andra ord kan man 

säga att människan ställs inför ett val som kommer utifrån.  Personen som ställs inför valet tar 

det till sig både på det medvetna och på det paramedvetna planet. Med andra ord vi tar till oss 

fakta/kunskap osv. utan att vi är medvetna om det. Det är suggestion enligt Lozanov.53  

 

Suggestologi 

Suggestologi är den metod man använder för att frigöra de okända förmågor/krafter som 

människan har. Metoden innebär att man i en lärandesituation använder sig av konst, musik, 

                                                 
50 Egidius, (2002). 
51 Ollner, M, (1982). 
52 Ibid. 
53 Lozanov, G, (1978). 
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rollspel, motivation och förväntan. Suggestologins syfte skulle således kunna vara att vid 

frigörandet av psykets reservkrafter samtidigt försvaga de försvarsmekanismer individen 

har.54  

 

 

Suggestopedi som metod 

 

Lozanov gjorde flera experiment med suggestologi för att så småningom komma fram till 

metoden suggestopedi. I Sofia startade Lozanov upp ett institut för parapsykologi och 

suggestologi. 

         Suggestopedin används främst vid språkinlärning men fungerar även som 

inlärningsmetod för andra ämnen.55 

        Ollner beskriver i sin bok; Suggestopedi – Ett nytt pedagogiskt system i teori och 

praktik, de grundtankar Lozanov utgick ifrån när han skapade sin metod. Suggestopedi 

handlar om att skapa ett lustfyllt lärande med hjälp av ordlekar, skämt, musik och lek. 

Grundtanken är att lärande bäst sker vid ett avslappnat tillstånd eller vid avslappnad 

koncentration. Detta skapas förutom att använda sig av lek, musik osv. genom att se på 

lärandesituationen som en helhet där miljö, utbildningsmaterial och aktiviteter för de olika 

utbildningstillfällena är noga planerade. Lozanov menar att varje människa borde lära sig hur 

hjärnan fungerar istället för att lära hjärnan hur den ska fungera. På så sätt kan de 

undermedvetna förmågor som finns hos människan komma fram och därmed kan man se att 

den mänskliga förmågan i princip är obegränsad.56  

        Suggestopedin som metod har enligt Ollner visat sig fungera vid lärande av ett nytt 

språk, men kan naturligtvis användas även i andra ämnen. Skillnaden då är att metoden 

kanske inte användes som helhet. 

Suggestopedins mål är att: - påskynda lärandet 

- stimulera intellektuell aktivitet 

- förbättra gruppsammanhållningen 

- gynnsamt inverka på elevens hela personlighet57 

                                                                                                                                                         
54 Ollner, (1982). 
55 Ibid. 
56Ibid. 
57Ibid. 
58 Ibid. 
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För att uppnå dessa mål använder man inom suggestopedin vissa principer och medel. Den 

första principen, som är ganska avgörande för om metoden ska fungera eller inte är, att eleven 

ska känna psykiskt lugn och avspänning. Ollner påpekar att Lozanov menar att för att uppnå 

en koncentrerad avspänning måste man vara befriad från psykisk spänning och känna lust till 

att lära sig, det är först då man är mottaglig för ny kunskap. Den andra principen handlar om 

att man låter hjärnan arbeta både på den omedvetna och på den medvetna nivån. Det är vid en 

kombination av dessa två nivåer lärande kan ske. Den tredje och sista av Lozanovs principer 

handlar om den suggestiva länken. Det innebär att i situationer som liknar den vid gruppterapi 

suggerera fram positiva och ömsesidiga relationer mellan lärare och elever och genom detta 

locka fram elevernas reservkrafter. 58 

        De medel som tillsammans med principerna ska nå målen för suggestopedin är 

psykologiska, didaktiska och konstnärliga.  Med de psykologiska medlen menas att elevernas 

personlighet och den perifera perceptionen spelar en stor roll. Det vill säga det som inte står i 

centrum för elevernas uppmärksamhet är viktig som t.ex. lärarens sätt att använda sin röst, 

mimik och gester.59 

        När det gäller de didaktiska medlen får eleverna större och annorlunda stoff än i de 

traditionella läromedlen. Det vill säga större textmängd, relativt komplicerad grammatik och 

individanpassade texter. Slutligen lyfter Lozanov enligt Ollner fram det konstnärliga som ett 

nödvändigt medel för att uppnå målen. Uttryckssätt som musik, drama, rollspel, lekar osv. är 

av lika stor vikt som de andra medlen som tillexempel  föreläsningar och grupparbeten.60 

        För att få en helhetsbild av suggestopedin krävs det att man får en inblick i de 

förutsättningar och komponenter som krävs för metoden och som jag i det följande kommer 

att beskriva. Dessa är sammansatta av Lozanov och han menar att samtliga av dessa 

förutsättningar och komponenter måste vara representerade för att man ska kunna hävda att 

det är suggestopedi.61 

        Materialet jag studerat har förklarat suggestopedin utifrån vuxenstudiers vinkel men det 

går även att utläsa att det förekommer på andra nivåer. Vuxenstudier kan ske på flera olika 

sätt t.ex. genom kvällsstudier på ABF eller studier enligt komvuxmodell. Min beskrivning om 

                                                 
58 Ollner, (1982). 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61  Ibid. 
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suggestopedi som följer är alltså sett utifrån fristående vuxenstudier där undervisningen är 

upplagd i kurser och där samband med grundskolans terminer eller inriktningar saknas.  

        Vad gäller förutsättningar anser man inom suggestopedin det vara viktigt att alla 

deltagarna befinner sig på samma nivå i ämnet som ska läras in och därför nivågrupperas 

eleverna. Däremot gör det inget om nivån skiljer sig när det gäller annan utbildning eller 

kunskap. För att ha en möjlighet att placera eleverna i rätt grupp får de innan kursen startar 

göra ett förtest som fastställer deras kunskapsnivå. Det är alltså nivån på tidigare kunskap i 

ämnet (språket) som ska studeras som är relevant vid nivågrupperingen.62 Vidare är det viktigt 

för kursansvariga att veta vad eleverna har för motiv till sina studier. Därför får 

kursdeltagarna vid anmälan till kursen uppge vilket eller vilka motiv de har för att delta (det 

framgår ej av litteraturen hur denna uppgift används). När det gäller klass eller gruppstorlek 

ska man inom suggestopedin inte vara fler än 12-15 deltagare per grupp. Detta för att man ska 

kunna dela in gruppen i 2, 3, 5 personer vid lekar och rollspel. Klassummet är utrustat med 

bekväma stolar med nackstöd och skrivskiva och dessa är placerade i en halvcirkel. Läraren 

står framför eleverna som sitter i en halvcirkel. Bandspelaren som finns i varje rum har 

läraren förberett inför varje lektion. Detta är en viktig del av suggestopedin eftersom just 

musiken har en avgörande roll för lärande.63 

       Lektionslängden ska inom kursen vara uppdelad på två 90-minuterspass med 30 minuters 

rast emellan. Närvaron är en annan viktig bit. Eftersom lektionerna är relativt långa och i sig 

ganska intensiva på så sätt att mycket nytt stoff presenteras vid varje tillfälle bör den som 

missat 2-6 tillfällen byta grupp. Med andra ord anses den som missat många tillfällen inte 

längre befinna sig på samma kunskapsnivå som tidigare och bör därför placeras i en grupp där 

deltagarna befinner sig på samma nivå som den aktuelle studerande. Vid ett sådant tillfälle 

träder nivågrupperingens syfte fram och tankarna om dessa blir ganska klara.  

        Läxor eller hemuppgifter har inte så stor plats inom suggestopedin, eleverna 

rekommenderas dock att ögna igenom dagens text när de kommer hem, samt läsa den igen på 

morgonen.  

        Betygssystem eller betyg överhuvudtaget finns inte inom utbildningen.64 

        Liksom förutsättningarna finns det flera komponenter som ska finnas med. Inom 

suggestopedin arbetar man ej enligt någon fastställd kursplan men det som ofta återkommer är 

att varje kurs är på en månad och bör innehålla minst 2000 ord. Vidare tränas orden så att 
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eleverna kan använda sig av dem spontant samt kunna läsa och översätta det nya språket. 

Inför en kursstart har läraren tagit del av elevernas testresultat och motiv. Den kunskapen 

används inför första tillfället då alla gruppdeltagarna får en ny identitet. De spelar en roll där 

de är någon annan. Lozanov menar att genom att ta på sig rollen som någon annan är det 

lättare att ”våga” prova det nya språket. Deltagarnas roller behålls under hela kursen och 

utökas successivt. Lärarens roll är att hela tiden cirkulera i rummet och lyssna, hjälpa till och 

se till att alla möter alla.65 

        Undervisningsmaterialet skiljer sig åt från grupp till grupp. Läraren utformar materialet  

själv utifrån gruppens utseende. Varje presentation av nytt stoff skall bestå av 200 nya ord.  

De första övningarna bör bestå av konversationer med de vanligaste orden. Materialet ska 

täcka så stora områden som möjligt och samtidigt ge positiva associationer. T.ex. undviker 

man till att börja med texter om krig eller andra svårigheter. Läromedlen ska ta upp naturliga 

situationer som eleverna snabbt känner igen och kan använda sig av. Grammatiken ska finnas 

inbyggd i texten och inlärningen av den vävs ihop med språket i stort och uppmärksammas 

inte mer än något annat. På så vis menar suggestopeder att grammatikinlärningen 

underlättas.66     

        Läraren lägger ner mycket tid på att utforma undervisningsmaterial och bör vara expert 

inom sitt ämne vilket innebär att lärarna undervisar endast i ett ämne. Samtidigt bör läraren 

vara en god pedagog, psykologiskt och artistiskt skicklig. 

        Lektionerna delas upp i två delar. En del ägnas åt presentation av nytt stoff och en del till 

att bearbeta stoffet. Det här mönstret går genom hela kursen.67 
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Metod och genomförande 
 

I detta avsnitt beskrivs hur datainsamlingen gått till samt anges de urval och avgränsningar jag 

tvingats göra.  

 

 

Observationer 
 

Den empiriska delen består av klassrumsobservationer och intervjuer.  

        Observationer kan genomföras på flera olika sätt. Observatören kan vara delaktig i den 

händelse som ska studeras för att på så vis få en inblick i situationen från insidan. Samtidigt 

kan iakttagaren få en känsla av vad de som observeras upplever. En annan metod är att spela 

in hela observationen på video utan att vara närvarande själv. Det här kan vara skönt för den 

eller de som ska deltaga i studien eftersom det kan vara svårt att vara naturlig i sitt beteende 

när man vet att någon iakttar en. Nackdelen här är att samma problem kan tillstöta vid 

användandet av video eftersom även det är en ovan situation och kan hämma sättet att vara.               

När en persons samspel med andra personer observeras kan det vara till hjälp att med 

användning av pilar rita på ett papper vad som händer. T.ex. är denna metod bra om 

observatören vill veta vem eller vilka som tar eller ges mest talutrymme i grupp. Om 

observatören innan observationen börjar skissar upp situationen som ska observeras på ett 

papper där personerna som ska befinna sig i rummet och var det kommer att sitta markeras. 

Under själva observationen drar sedan observatören pilar mellan de personer som 

kommunicerar. På så vis kan iakttagaren få en ganska klar geografisk bild av vad som skett 

under observationen. Är det för observationen viktigt att veta vad som sägs är naturligtvis en 

bandspelare bra att använda. Den kan ganska obemärkt rulla utan att som en video hela tiden 

påminna om sin närvaro. Den sista metoden är att iakttagaren fungera som en tapet på väggen 

vid observationen, det vill säga så tyst och obemärkt som möjligt. Svårigheten här kan vara att 

sortera alla intryck man får vid tillfället. Detta kan underlättas om observatören innan 

iakttagelsen gör klart för sig mer exakt vad som ska observeras.  

        Jag har valt att använda mig av den sist nämnda metoden, den känns mest rätt för mina 

studier. Jag är inte intresserad av situationen som helhet utan kommer att lägga fokus på 

utvalda situationer. Dessa situationer har jag tolkat vara framträdande inom suggestopedin.  

Det jag fokuserat på är hur läraren inleder och startar lektionen samt vad detta sätt innebär för 
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eleverna. Ser eleverna ut att trivas, är de spända eller avslappnade? Vad gör eller säger läraren 

mer exakt för att skapa detta tillstånd hos eleverna? Hur förmedlas kunskapen? Går den en rak 

tydlig väg direkt från lärare till elev eller kommer den till eleven via perifera vägar? Vilken 

roll har läraren tagit på sig i sitt yrkesutövande? Auktorativ, demokratiskt, låt gå, dramatisk 

eller kanske hon försöker skapa en relation till eleverna. Det finns många fler exempel på hur 

läraren väljer att agera i sin roll, jag har försökt se vilken roll de lärare jag observerat har. Jag 

har även försökt känna av klimatet i klassrummet och se vad det är som skapat detta. Det jag 

upplever kommer att bli en del av frågorna vid intervjun som kommer efter observationen. På 

så sätt kan jag antingen befästa eller förkasta min känsla samt få en djupare förståelse varför 

det är som det är. Jag har även studerat klassrumsmiljön och där försökt få en helhetsbild av 

rummet, samt även tittat på detaljer i miljön som möbler, hur de ser ut och hur de är 

placerade, färger och saker på väggar och runtomkring.   

         

 

 

Intervjuer   

  

Inför intervjuerna förberedde jag mig genom att läsa, Kvalitativa intervjuer av Jan Trost.68 

        När man väljer att göra intervjuer i sin forskning måste man börja med att bestämma sig 

för om man vill använda den kvantitativa eller den kvalitativa metoden. De båda metoderna 

skiljer sig åt och passar bäst till olika ändamål. Gemensamt dock är de tre stegen som mynnar 

ut i någon sorts resultat. Datainsamlingen är steg ett, bearbetningen blir steg två och 

tolkningen av analysen blir således steg tre. 

        Har man en frågeställning som handlar om hur många, hur ofta eller hur vanliga ska man 

använda sig av den kvantitativa metoden. Handlar däremot frågeställningen om att förstå eller 

att man ska se ett mönster passar den kvalitativa metoden bättre. Trost ger som ett exempel i 

sin bok; 

 
Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen så ska jag gå ut och räkna 

dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer och hur deras livsbetingelser 

ser ut så skall jag inte räkna utan söka finna variation och försöka förstå deras situation.69 

 

                                                 
68 Trost, J, ( 1992) 
69 Ibid. s. 16. 
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När man formulerar sina frågor kan graden av standardisering variera. Med andra ord graden 

till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade. Vid 

kvantitativa studier använder man sig oftast av hög grad av standardisering. Frågorna är 

desamma och läses med samma tonfall och i samma miljö för alla som intervjuas. Den som 

ställer frågorna avviker inte från mönstret med att prata om annat mellan frågorna utan följer 

strikt samma mall. Allt för att de som intervjuas ska ha samma utgångsläge ifråga om själva 

intervjun.70  

        Är intervjun av kvalitativ karaktär gör man i princip tvärtom. Frågornas följd anpassas 

efter samtalets gång, den som intervjuar använder samma språkbruk som den som intervjuas 

och följdfrågor kan ställas om det blir aktuellt. Vid den här formen av intervjuer ges stora 

möjligheter till variation. 

        Frågorna vid en intervju kan vara strukturerade, det vill säga ha färdiga svarsalternativ 

eller vara ostrukturerade med öppna frågor. Vilket man väljer är beror mycket på vilken typ 

av forskning man bedriver.71 

        Den intervjuform jag använder mig av i den här forskningen är kvalitativ eftersom jag 

försöker hitta mönster och förstå. Det innebär också att mina frågor är ostrukturerade så till 

vida att den intervjuade fritt och med egna ord får berätta om sitt sätt att undervisa och jag kan 

komma med följdfrågor utifrån mina observationer och det behövs.72 

 

 

Urval och avgränsningar 

 

Den faktakunskap jag inhämtat kommer från litteratur jag läst. Litteraturstudien har varit 

begränsad på grund av att det varit svårt att få tag på skrifter i ämnet suggestopedi, därför har 

jag även läst de artiklar jag funnit. Jag har i denna studie i huvudsak använt mig av två 

böcker, Marike Ollners, Suggestopedi- ett nytt pedagogiskt system i teori och praktik, samt 

Georgi Lozanovs, Suggestologi och suggestopedi- teori och praktik.  

 

 

 

                                                 
70 Trost, (1992). 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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Jag har som tidigare nämndes även läst en del artiklar,73 jag har även läst fler böcker74 om 

suggestopedi men dessa tog ej upp fakta som jag kunde använda mig av i denna studie. 

        För att få en heltäckande bild av mina frågeställningar krävs det mer tid än de veckor jag 

har till förfogande för detta arbete. Därför kommer den bild jag presenterar endast vara 

exempel på hur det kan se ut på några skolor i en småstad idag. Vid val av skolor har jag 

utgått från att få en så bred bild som möjligt. Detta har jag uppnått genom att välja ut tre 

skolor på olika nivåer i en och samma stad, en högstadieskola, en vuxenutbildning samt ett 

gymnasium. De klasser jag besökt och gjort mina observationer i har inte haft samma ämnen. 

Detta har inte känts nödvändigt eftersom lektionsinnehållet i sig inte är relevant för 

undersökningen. 

        Efter observationerna har jag intervjuat de lärare som haft lektionerna. Samtliga lärare är 

kvinnor. Förutom de tre lärarintervjuerna har även två elever från varje grupp där 

observationen ägt rum fått svara på frågor. Eleverna har slumpvis valts ut i klassen. Syftet 

med dessa intervjuer är att lyfta fram elevernas upplevelser och tankar utifrån lärarens 

pedagogiska förhållningssätt. Detta innebär att intervjuerna med eleverna kommer att ske 

efter lärarintervjuerna. Intervjuformen har varit densamma för både elever och lärare. 

        Den empiriska delen består alltså av observationer från tre klasser och till följd av detta 

intervjuer med tre lärare och sex elever. 

        Att jag valt att begränsa mina intervjuer till dessa personer beror på som jag nämnde 

tidigare, tid och tänkt omfång på arbetet. 

 

 

Skolbesöken  
 

Innan jag påbörjat mina observationer har jag informerat läraren om att jag kommer att titta på  

vad som händer i klassrummet. Även eleverna får samma förklaring vid observationstillfället. 

För att i möjligaste mån undvika att läraren får ett konstlat beteende under iakttagelsen (som 

man kan få när man vet att man är iakttagen), har jag spridit observationerna på flera tillfällen.  

                                                 
73 Håkansson, Maith, ”Nybörjare skriver poesi på portugisiska” i Skolvärlden nr: 13. 1998, Lagerkrantz-Ohlin, 
”Inte flum i Finland” i Svenska Dagbladet 6.6.1987 samt ”Spela Bach på skrivmaskin” i Svenska Dagbladet 
13.6.1987, Reimer-Eriksson, Ellinor, ”Suggestopedi- en metodik för optimal inlärning” i Skolvärlden nr: 13 
1998 samt ”Gamla språkkunskaper blev som nya” i Skolvärlden nr: 13 1998.  
73 Arte, Hans & Berglund Lars, (1977) Lozanovs pedagogiska system, Malmö: Pedagogisk-psykologiska 
institutionen, lärarhögskolan, Lerede, Jan, (1986) Suggestopedi,Tierp, Lithner, Elna- Birgitta, (1990) 
Suggestopedi- några undervisningsförsök på komvux, Malmö: Lunds universitet. 
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På detta sätt hoppas jag att läraren fått en chans att bli van med min närvaro i rummet och på 

så sätt kunna agera som vanligt. En annan vinst med att sprida ut observationen på flera 

tillfällen är att det blir lättare att se eventuella mönster i beteendet. 

        Jag har valt att lägga fokus på utvalda situationer i mina observationer eftersom det är 

dessa som är relevanta för den här forskningen. Situationerna jag valt har jag tolkat vara 

framträdande inom suggestopedin75 och får därför fungera som utgångspunkter vid 

observationerna.  

   De situationer jag fokuserat på är: 
*Om det hos eleverna råder ett synligt tillstånd av avslappning när lektionen påbörjas och i sådana 

 fall om tillståndet beror på något läraren gör. 

 *Hur kunskapen förmedlas, är dess väg rakt och tydlig eller går den via perifera perceptionen. 

 *Lärarens roll.  

  *Klassrumsmiljön 

 

 

Provintervju 
 

Inför intervjuerna har jag gjort en provintervju med en lärare som står utanför 

undersökningen. Detta gjordes för att se om frågorna var formulerade på ett sätt som gjorde 

det möjligt att svara inom det område jag var intresserad av, samt för att se om den som blir 

intervjuad förstår frågorna och slutligen för att se om jag har tillräckligt med frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Ollner, (1982). 
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Resultat 
 

Allmänt om resultatredovisningen 
 

Under den här rubriken redogör jag för de observationer och intervjuer som ingått i studien. 

Resultatredovisningen är upplagd i den ordningen att först presenteras de tre skolorna som 

varit aktuella för studien, detta för att tydliggöra vilka typer av skolor redovisningen 

beskriver. Sedan presenteras lärarna som intervjuats lite närmare, även här är syftet att 

klargöra för läsaren genom att ge en bild över de intervjuade. Genom att redogöra för 

skolorna samt de intervjuade lärarna på detta sätt får läsaren en förståelse för hur underlaget 

sett ut. Att ge en liknande bild över eleverna som intervjuats känns inte lika viktigt varför jag 

ej kommer att göra detta här. 

        Intervjuerna och observationerna kommer att redovisas separat. Vad gäller 

observationerna redogör jag för dem skola för skola och de kommer att benämnas skola ett, 

två och tre. Även intervjuerna kommer att redogöras var för sig och benämnas lärare ett, två 

och tre. Elevintervjuerna kommer att redovisas parvis, eftersom två elever på varje skola har 

intervjuats. Elevintervjuerna kommer att följa direkt efter intervjun med den läraren de haft. 

Jag har valt att göra så för att sambandet mellan lärarens förhållningssätt till klassen direkt ska 

kunna förankras i elevernas verkliga upplevelse.  

        Trots att både skolor och personer numrerats i redovisningen betyder inte det att det finns 

ett samband mellan t.ex. skola ett och lärare ett, utan slumpen har fått avgöra i vilken ordning 

det ska komma.   

        Redovisningen kommer alltså inte att tala om vilken skola som hör ihop med vilken 

observation, intervju eller intervjuad. Jag har valt att göra på detta sätt av flera orsaker. För 

det första vill jag inte peka ut någon, vare sig en person eller en skola. Det skolor och de 

personer som varit delaktiga i undersökningen har rätt att få vara anonyma. För det andra 

anser jag det inte relevant för studien vem som sagt vad eller vilken skola som gett den eller 

den bilden vid observationerna. Det viktiga för studien var att ge en så bred bild som möjligt 

utifrån de förutsättningar som finns.  

        Sist sammanfattas hela undersökningen. 
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Skolorna 
 

Den första skolan är en mellanstor högstadieskola med ca 450 elever. Skolan har IT profil och 

jobbar medvetet utifrån ett sådant perspektiv. Man lägger även stor vikt vid värdegrundande 

frågor.  

        Den andra skolan är stadens vuxenutbildning, en skola med ca 800 elever. Skolan 

erbjuder en mängd olika kurser och utbildningar som t.ex. olika gymnasiekurser, 

omvårdnadsprogram, hantverksprogram, läs och skrivcenter mm.  

        Den tredje och sista skolan i min studie är ett av stadens gymnasier. Skolan har ca 900 

elever och riktar sig till elever med intresse för samhällsvetenskap, media, barn och fritid, 

handel och service samt estetisk verksamhet. Skolan är även med i ett nystartat projekt där 

syftet är att vara flexibel i sin undervisning.  

 

 

Intervjuade lärare 
 

Den första och den yngsta av de tre lärarna är i 25 årsåldern och har arbetat i skolan i tre år. 

Den andra läraren har arbetat länge i skolans värld och har undervisat på olika nivåer, hon har 

även en bred akademisk utbildning där tyngdpunkten ligger på psykologi och 

beteendevetenskap. Den tredje läraren har även hon en gedigen utbildning i bagaget samt 

mångårig erfarenhet från arbete i skolan. Hos henne finns också ett djupt intresse för 

människor vilket gjort att hennes kunskap och förståelse för dessa är stor. 

 

 

Observationsstudie 
 

Klassrumsmiljön på skola ett är typisk 70-talsinspirerad med mörkbruna tegelväggar och 

brunt plastgolv. Fönstren täcker en hel vägg, de är små och rektangulära och alla går inte att 

öppna. Katedern är traditionell till utseendet och placerad på en upphöjning framför eleverna. 

För att ta sig till katedern måste lärare och eller gå upp flera trappsteg. Elevernas bänkar och 

stolar är nya och moderna. Bänkarna var placerade på vanligt sätt där eleverna sitter parvis i 

tre rader. När man går in i klassrummet slås man av att det är mörkt och gammalt och liksom 

saknar syre.  
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        Vid observationen fanns läraren i rummet när eleverna kom. Lektionen startar med att 

läraren hälsar på klassen och förklarar min närvaro i rummet. Några av eleverna svarar på 

hälsningen, ingen ställer några frågor om eller till mig. Eleverna verkar vara fulla av energi 

som de riktar till varandra genom att prata med dem som sitter i närheten. Detta gör att 

ljudnivån är hög. Det blir ingen skillnad när lektionen dragit igång vilket leder till att läraren 

får lägga mycket energi på att tillrättavisa elever samt göra sin röst hörd.  

        Lektionen byggde på tvåvägskommunikation där både lärare och elever skulle vara 

aktiva. Eleverna fick tidigt veta syftet med lektionsinnehållet som handlade medbestämmande 

och demokrati i form av klassråd. Vid observationen kunde jag iaktta att klassen inte tog aktiv 

del i lektionen, de brydde sig inte speciellt mycket om läraren eller att lektionen börjat. Istället 

riktade de sin uppmärksamhet till bänkkamraten eller någon annan som satt i närheten. Det 

fanns ingen fungerande kommunikation mellan läraren och eleverna trots att läraren gjorde 

vad hon kunde för att uppnå detta. Läraren pratade och ställde frågor till klassen, eleverna 

visade inget intresse till att vilja svara eller visa att de hört vad som läraren sagt. Hon visade 

tålamod genom att försöka vänta in tystnaden, hon skojade ibland, hon blev arg och hon 

försökte samtala med klassen om situationen. Ibland fungerade metoderna varpå läraren och 

eleverna stundvis hade en fungerande kommunikation och likaledes en fungerande lektion. 

Eleverna visade dock att de endast kunde koncentrera sig korta stunder och återföll i tidigare 

mönster efter några minuter. 

        Lärarens roll under lektionen varierade beroende på vad som hände. Hon visade både en 

auktorativ sida, en demokratisk sida, en låtgåsida, hon agerade lyssnare, skojare och var en 

lärare med förståelse för elevernas situation. 

        Stämningen som rådde i rummet var rörig och högljudd. Eleverna var på gott humör och 

verkade trivas med den person de satt bredvid, de visade dock ingen respekt för läraren eller 

situationen vilket ledde till en ganska rörig stämning i rummet. Trots dessa förutsättningar, en 

positiv lärare och glada elever dominerade känslan av röra och missnöje. 

 

 

Klassrumsmiljön i skola två är ljus med ljusgula väggar och stora fönster. På väggarna sitter 

ganska många elevalster av olika slag. Bänkar finns inte utan istället sitter eleverna i grupper 

runt stora kvadratiska bord. Stolarna är gamla och ser ut att ha hängt med sedan 70-talet. 

Någon kateder finns inte utan läraren lägger sina grejor på det kvadratiska bord som står 

längst fram och i mitten. Ingen elev sitter vid detta bord. Själva möbleringen ger ett rörigt 
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intryck, både bord och stolar verkar bara vara utställda helt utan tanke. När man kommer in i 

klassrummet ger det en ljus känsla, möblerna gör dock att rummet känns spartanskt.  

        Vid observationen befann sig eleverna utanför klassrummet när läraren och jag själv kom 

vilket innebar att vi gemensamt och under lite småprat gick in i klassrummet. I väntan på att 

samtliga elever skulle dyka upp cirkulerade läraren runt i klassrummet och småpratade med 

eleverna, hon tog i nästan alla elever. När klassen var samlad uppmärksammade hon en elev 

som såg lite hängig ut. Med raka frågor till eleven försökte hon få veta om det hänt något. 

Trots att eleven gav ganska korta svar och tydligt visade att hon var på dåligt humör gav sig 

inte lärare. Istället gick hon fram till eleven, kramade om henne, sa uppmuntrande ord och 

skojade lite ironiskt med henne. Eleven fick full uppmärksamhet av läraren, de andra eleverna 

var tysta och såg lugnt på. Läraren kopplade ihop elevens humör med en bild hon visade på 

overhead och gled på så vis diskret över till det lektionen skulle handla om, nämligen 

perception och varseblivning. 

        Nu presenterade hon mig utan att säga vad jag gjorde där. Detta ledde till att en elev 

frågade varpå läraren bollade över till mig.  

        Eleverna ser lugna ut och ljudnivån i rummet är låg, endast en röst i taget hörs. Läraren 

jobbar vidare med overheadbilder och visar nya och detta varvar hon med praktiska övningar 

som innebar både att skriva, läsa och att använda kroppen. Det sista momentet på lektionen 

var att se en kort film som efteråt diskuteras. 

        Kunskapsspridandet sker hela tiden under lektionen även om det inte förrän i slutet på 

lektionen blir klart mer exakt vad som lärts ut. Läraren summerar lektionen genom att 

kortfattat återge lektionens huvudpunkter, eleverna nickar igenkännande och ser nöjda ut. 

        Liksom vid observationen på skola ett kan jag här iaktta hur läraren skiftar roll efter vad 

som händer i klassrummet. Hon tar på sig mammarollen när hon pysslar med den elev som 

var lite nere, hon är dramatiker när hon imiterar andra personer och spelar teater för att 

förtydliga det hon pratar om. Hon är medmänniska som bryr sig när hon tydligt visar alla att 

hon ser just dem genom beröring eller ord och hon är den demokratiske läraren som har stor 

kunskap både i ämnet hon undervisar i och kunskap om människor. Detta visar hon genom att 

ständigt knyta an ämnet som studeras till eleverna så att lektionen kommer att handla om den 

värld de känner igen och kan identifiera sig med. Hennes ledarroll är självklar och ödmjuk. 

        Stämningen i rummet är lugn och harmonisk. Stress finns inte alls, ljudnivån är låg och 

en känsla av trygghet finns i rummet. Läraren liksom omfamnar hela klassen genom att se 

alla, titta var och en i ögonen och säga lite till varje person i rummet. Läraren är hela tiden 
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lugn, positiv och tar sig tid med enskilda elever. Eleverna ser trötta med nöjda ut. De delar 

aktivt i lektionen genom att svara på frågor och vara med på de praktiska övningarna.  

    

   

Klassrumsmiljön i skola tre är ljus och ger ett varmt intryck, i rummet finns en del fönster och 

väggarna är vitmålade. Bänkarna består av smala avlånga bord som står tätt tillsammans i två 

rader. Stolarna ser ut som vanliga stolar. Katedern är traditionell och är placerad längst fram, 

rummet är dock så smalt att katedern står precis intill den första raden med bänkar. När alla 

elever sitter på sina platser får man intryck av att hela rummet är fullt av människor utan att 

vara trångt. Väggarna är delvis fyllda av garderober annars är de kala utan tavlor eller annat. 

        Eleverna är samlade utanför dörren när läraren och jag kommer vilket leder till att vi 

gemensamt går in i klassummet. Det blir lite bök och stök innan alla satt sig på sina platser 

eftersom rummet är litet och trångt. Under tiden alla intar sina platser småpratas det lite 

allmänt. När alla satt sig ler läraren mot klassen och låter blicken flyta runt och möta allas 

ögon, eleverna ler tillbaka. Läraren riktar uppmärksamheten mot mig och låter mig berätta 

varför jag är i klassrummet. Eleverna lyssnar koncentrerat. 

        Läraren pratar lite med några elever, ställer frågor som visar att hon vet saker om dem 

och att hon kommer ihåg saker de sagt tidigare. Även denna lärare omfamnar klassen genom 

att hon möter allas blick och visar med sina ögon eller med ord att hon sett just dem. Läraren 

skrattar ofta under lektionen, eleverna skrattar också, både åt sig själva och åt mer allmänna 

skämt. Eleverna ser ut att trivas och ha roligt. 

        Under lektionen går man igenom ett prov som eleverna gjort tidigare, därför är det klart 

redan från början vad syftet med lektionen är. Genomgången kräver att samtliga i rummet är 

aktiva. Läraren varvar med att läsa högt själv och att låta någon elev läsa. Eleverna svarar 

ivrigt på frågor, nästan alla elever visar tydligt att just de vill svara på frågor eller komma med 

kommentarer. Läraren ger alla chansen som vill. De elever som inte lika tydligt visar att de 

vill eller kan får ändå en chans att säga något när läraren uppmuntrande driver på dessa elever. 

Under hela lektionen ger hon beröm och visar med hela kroppen att hon tycker att eleverna är 

bra och duktiga. Detta gör hon med ord, genom att ta på en del elever och genom att luta sig 

fram mot eleven och sträcka fram händerna för att markera att det just var den eleven som var 

så bra och duktig nu.  

        Den här läraren har en och samma roll under hela lektionen. Hon är en demokratisk 

lärare med ödmjuk framtoning. Hennes roll som ledare är självklar, mjuk och naturlig. Hon 
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visar tydligt att hon har stor kunskap i sitt ämne genom att hon metodiskt bryter ned den nya 

kunskapen som förmedlas på ett sätt som gör att alla kan hänga med och förstå.  

        Stämningen i rummet är varm och trygg. Eleverna verkar trivas och känner trygghet i 

gruppen eftersom de skrattar ofta och mycket, de vågar skämta om sina egna fel och brister 

lika gärna som de kan skoja med varandra. Det råder ingen stress i rummet utan harmoni syns 

hos samtliga genom deras avslappnade sätt att vara. Läraren är positiv och visar att hon är en 

del av gruppen genom att dela deras glädje i skämten. Hon sprider positiva ord och beröm 

under hela lektionen och det är helt tydligt att samtliga i rummet trivs. 

 

 

Intervju med lärare ett 
 

Lärare ett berättar att hon har byggt sin pedagogiska plattform på att se alla och förutser att 

alla kan lära sig bara de får de stöd de behöver vid lärandet. Hon menar också att det inte är 

någon idé att starta lektionen innan alla är med på det. 

  
Jag tror att det är en grundsyn jag har, att se alla. Jag vill se alla innan lektionen börjar och 

liksom skapa en kontakt. Jag tror väldigt stark på varje individ. Jag tror faktiskt att alla, alla i 

skolan, jag tror faktiskt att alla vill lära sig. Alla vill lära sig och alla kan lära sig om man bara 

stöttar det ordentligt. 

 

Lärarens sätt att få eleverna att veta och förstå att hon ser dem är att sätta sig in i alla elevers 

bakgrund. För henne ger det ökad förståelse för elevens situation samtidigt som det är lättare 

att skapa en relation till eleven om man vet något om hans eller hennes situation utanför 

skolan. 
Varje persons speciella situation är viktig. Vad är det som är svårt just för dig och dig, vad har 

du för bakgrund, vart vill du komma. Ja, det är nog så enkelt att jag ser inte en grupp människor 

utan jag ser varje person. Och jag är väldigt, väldigt noga, jag måste göra så. 

 

Läraren låter livet och de erfarenheter de ger henne och den kunskap hon får därav vara en del 

av hennes person idag. Hon menar att just det har format henne till den hon är i dag och gett 

henne den människosyn hon har. 
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Empati, just det begreppet har jag tillägnat mig under åren, genom alla erfarenheter och annat 

och jag har ganska lätt att sätta mig in i en annan människas situation. Det har blivit en del av 

mig, jag måste agera så. 

 

När det gäller nivågruppering menar läraren att det handlar om att komma till insikt om var 

och ens nivå, för att sedan se vad man kan göra för varje person i gruppen. Gruppen behöver 

alltså inte befinna sig i fas när det gäller kunskapsnivån utan hon menar att det borde att gå att 

lösa ändå.  

  
Det gäller att bibehålla respekten för alla personer i gruppen och ge varje person 

utvecklingsmöjligheter i den här gruppen. 

  

Läraren menar vidare att om man är säker på sin kunskap i det ämne man undervisar i är det 

lättare att förmedla denna på annat sätt än enligt läroboken. Är man osäker behövs stödet från 

läroboken och lärarhandledningen och man kan inte kosta på sig att improvisera eller 

medvetet använda den perifera perceptionen vid kunskapsspridandet. 

 
Jag känner mig så säker på att jag kan förmedla kunskaper till andra människor på ett lättfattligt-

nedbrutet sätt, jag vet att jag kan det. Jag är hela tiden helt säker på vad jag håller på med och 

vart jag vill nå. Därför behöver inte jag använda mig av en rak väg när jag lär ut, utan jag kan 

leka lite med tankarna och ta andra vägar. Jag vet ju alltid ändå, vart vi är på väg, så att säga.  

 

Utbildning, personlighet och intressen är saker som påverkar hur man väljer att utöva sitt 

yrke. Det behöver inte alltid handla om att någon person inspirerat en annan person utan det 

kan även handla om ett genuint intresse som gör att inspirationen alltid finns. 

  
Jag har kanske en annorlunda vinkling på mitt utövande i läraryrket på grund av den utbildning 

jag har i t.ex. psykologi. Jag tänker alltid, före och innan, varför gör jag det här, vad har jag för 

syfte, feedback, hur reagerar dom, vad hände här nu när jag gjorde så här. Jag utvärderar hela, 

hela tiden. Jag har nog en annan utgångspunkt än många andra. 

 

 

När läraren som avslutning på intervjun fick lägga till något som hon ansåg viktigt valde hon 

att lyfta fram vikten av lärarens förhållningssätt. 

  
Förhållningssätt är viktigt för alla människor, men i ditt och mitt yrke, som lärare, är det ännu 

viktigare. Vi måste bemöta de människor vi har framför oss på ett juste sätt, och ge dem stor, 
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stor respekt. Vi måste förmedla till dem att den här kunskapen jag har, den vill jag, den kan jag 

lämna över till dig. Jag vet hur man gör och jag vill lämna över den till dig.  
 

 

Intervju med elevpar ett 
 

När eleverna på en graderingsskala som gick från avslappnat tillstånd till spänt tillstånd, fick 

markera var de befann sig under lektionen med lärare ett markerade båda att de var 

avslappnade. Både var dock väldigt noga med att tala om att de ändå var vakna och 

koncentrerade. De var också rörande eniga om att det var på grund av läraren som de kunde 

känna sig så avslappnade. Eleverna fick beskriva mer exakt vad det var läraren gjorde som 

ledde till att de kunde känna sig så avslappnade. 

 
Man vet att man kommer att förstå det hon pratar om för hon ger aldrig upp utan kan förklara 

flera gånger fast på olika sätt, så att alla kan förstå. Jag vet att hon gör så, så då kan jag vara 

lugn, hon förklarar ända tills jag förstår. 

 

Hon blir aldrig arg fast man inte förstår direkt, man vågar fråga och fråga. Sen är hon glad, då 

blir jag också glad. 

 

Eleverna fick beskriva hur de upplevde att de fick den nya kunskapen förmedlad till sig. 

Upplevde de att de från början av lektionen visste vad de skulle lära sig för att sedan på en rak 

väg utan avvikningar lära sig det? Eller kände de att kunskapen kom smygande in från andra 

håll? 

 
Ofta vet jag inte att jag lär mig något, det kommer jag inte på förrän sen, javisst ja det har vi ju 

pratat om. Jag tänker inte på att jag lär mig saker när vi pratar på lektionen.  

 

Man förstår i början av lektionen att jag kommer att lära mig något men jag vet inte riktigt vad. 

Det är spännande och intressant då, jag blir extra koncentrerad och tänker, vad ska hända nu. Jag 

vet ju att jag kommer att lära mig saker, det är jag säker på, jag kan slappna av då och bara 

hänga med. Det blir bra tillslut. 

 

Som sista fråga fick eleverna beskriva lärarens kroppsspråk. Vad gör hon med kroppen, 

händerna, ögonen osv.  
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Hon pratar med hela kroppen, det blir så tydligt då vad hon menar. Det känns som teater ibland 

och det blir roligt att lyssna. 

 

Man kan se på hennes kropp vad hon menar, hon pratar med kroppen. Det är bra, då förstår jag 

bättre.                     

 

 

Intervju med lärare två 
 

Lärare två förklarar sitt pedagogiska förhållningssätt med att påpeka att lärarutbildningen 

förmedlade den teoretiska delen och den mer praktiska delen av läraryrket har hon fått lära sig 

under arbetets gång. Både på gott och ont. 
  

Vad jag tycker är viktigt är att man är rättvis och att man ser till att det är lugnt i klassrummet 

och att alla får den tid de behöver. Jag försöker även få det lika för killar och tjejer, vilket det 

aldrig blir men man försöker ändå gå åt de hållet. Det är också viktigt att man trivs i 

klassrummet, det ska vara kul att komma dit och inte automatiskt, nej och nej. 

 

När läraren får beskriva hur hon gör för att låta eleverna se att hon faktiskt bryr sig om dem 

och att hon är intresserad av dem berättar hon att det viktiga inte alltid är att man hinner allt 

man planerat för lektionen utan att det ibland kan vara värt att ta sig tid att verkligen möta och 

kommunicera med eleverna. När det gäller kunskapens väg beskriver läraren det som något 

som varierar beroende på klassen hon har. 

 
Jag försöker vara juste och skojar gärna med eleverna. Ger man eleverna ett lite utrymme på 

varje lektion behöver de inte själva skapa sig det utrymmet med dumma frågor eller liknande, 

som det ofta kan bli. Jag är inte säker på att det här sättet ger eleverna bäst utbildning, men jag 

kan inte bara tänka på det, utan det måste funka i klassrummet också och då måste man ta sig tid 

till att få det bra. 

   Vissa elever har lättare att snappa upp kunskapen, då kan jag välja att gå andra vägar än den 

som är rak och självklar, men ofta får jag försöka göra det så tydligt som möjligt. 

 

När det gäller att gruppera eleverna i nivåer kan lärare två se både positivt och negativt på det. 

Hon menar också att det finns nivåskillnader som hon kan hantera i gruppen men det finns 

också nivåskillnader som hon inte klarar av på grund av att tiden inte räcker till. 
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Ibland undrar jag hur ska det här gå, hur ska jag hinna hjälpa både den och den eleven när de är 

så ojämna i sin kunskap. För mig som lärare skulle det underlätta om alla elever i en grupp 

kunde lika mycket. Det skulle bli lättare, för eleverna, jag vet inte, de kan ju också hjälpa 

varandra om någon kan mer. Det blir ju mer en utmaning om inte alla är lika, då måste jag 

verkligen tänka efter för att det ska bli bra. 

 

När diskussionen kom in på vad eller vem som inspirerat henne i yrket nämnde hon direkt 

namnet på en av de pedagogiklärare hon haft under lärarutbildningen. Hon menade att den här 

läraren inte bara talade om för de lärarstuderande hur de skulle göra utan han gjorde det själv 

också, vilket gav ett starkt bestående intryck hos lärare två.  Den här pedagogikläraren ringde 

hem till sina lärarstuderande om de var sjuka, och minnet av vilken känsla det gav henne när 

hon var sjuk har fått henne att verkligen förstå vikten av att visa att man bryr sig. 

 
Den här läraren, det var han som gjorde mig uppmärksam på att det är så himla viktigt att visa 

att man bryr sig om varandra. Inte bara bry sig i tysthet utan verkligen visa det. Jag vet inte om 

det bara är det här som påverkat mig men det har gjort att jag tänker extra på det, hur viktigt det 

är att vi tar oss tid. Jag tror inte jag har läst något speciellt som inspirerat mig utan det handlar 

mycket om hur man är som person om man ska trivas och utvecklas i sitt yrke. 

 

När läraren som avslutning på intervjun fick möjlighet att lyfta fram något som hon ansåg 

viktig sa hon: 
 

Vi i det här yrket måste se till det vi faktiskt gör och inte det vi misslyckas med. Det är omöjligt 

att ha en bra relation med alla 120 elever du möter under en vecka, jag kan inte hela tiden gå och 

tänka på de relationer som inte funkar utan jag måste ibland få tänka på de relationer som 

faktiskt funkar, det är ju de som gör att man orkar med det andra.  

 

 

 

Intervju med elevpar två 
 

De här eleverna var inte riktigt lika eniga som elevpar ett när det gäller graderingsskalan som 

går från avslappnat tillstånd till spänt tillstånd. Båda eleverna verkade dock vara medvetna om 

vilka problem som rådde i klassrummet och vad det innebar för dem själva. Man förstår att 

det fanns en skillnad i sätten att hantera problemen, den ena försöker och den andra har mer 
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gett upp. Båda var klart eniga om att läraren gjorde vad hon kunde och att orsaken till 

stämningen mer låg hos eleverna. 

 
Jag vet att det är stökigt i klassen, så här är det på alla lektioner. Det är svårt att vara helt lugn. 

Jag försöker liksom inte bry mig så mycket. Men det kan ändå vara svårt att hänga med liksom, 

höra vad hon säger, när vi ska göra saker. Jag försöker ändå stänga av de andra och lyssna. Det 

är svårt. 

 

Vi är typ värsta klassen här, alla säger att vi bara pratar. Det går inte att koncentrera sig när alla 

pratar. Jag hör bara allt prat runt omkring och vet inte vad vi ska göra. Det är synd för vi ska ju 

liksom lära oss. Alla lärarna gör det på sitt sätt, försöker få oss tysta liksom. Idag var det pratigt. 

Jag kanske ser lugn ut men jag är inte det. 

 

När eleverna fick beskriva hur de fick kunskapen förmedlad till sig blev det först svårt för mig 

att förklara vad det var jag menade. Det stod helt klart att de inte tidigare reflekterat över att 

man kan få kunskap på fler sätt än ett. Detta ledde till en givande diskussion som jag på grund 

av utrymmesbrist tyvärr inte kan återge i helhet. Det visade sig att eleverna trots allt hade 

ganska djupa tankar om detta med kunskapsspridande. 

  
Ibland förstår man direkt vad vi ska lära oss liksom. Det är skönt när man vet det, då behöver jag 

inte sitta och tänka, varför säger hon så utan då kan jag lära mig direkt. Om jag inte riktigt 

förstår varför hon säger saker, då blir det svårt att tänka. 

 

Ibland är det så konstigt, om jag försöker koncentrera mig på vad hon säger därframme, så blir 

det liksom, så kan jag ändå höra vad någon i klassen säger till en annan, och jag kan komma 

ihåg det sen att han sa det till honom, men jag kanske inte kommer ihåg det hon sa därframme. 

Det blir typ så konstigt, vad man kommer ihåg. Fattar du?  

 

Som avslutning på intervjun fick eleverna beskriva lärare två ifråga om hennes kroppsspråk. I 

denna fråga var det överens men de hade olika åsikter om vad som var bra och vad som var 

mindre bra. 

 
Hon är väl som vanligt, ibland är hon därframme och ibland går hon omkring. Om hon går 

omkring kan jag tänka, var är hon nu. När kommer hon till mig liksom, då tänker jag på det 

istället… 
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Jag tycker det är bra när hon går till alla, då kan man liksom få hjälp fortare för då är hon ju 

redan där. Ibland skämtar hon och liksom håller på, då blir det ganska roligt. Hon är bra, man ser 

att hon försöker göra det roligt för oss, det är typ vi som är pratiga. 

 

 

 

Intervju med lärare tre 
 

När lärare tre beskrev sin pedagogiska plattform berättade hon om sina egna svårigheter i 

skolan som barn och vad den erfarenheten inneburit för hennes sätt att tänka idag. För henne 

har det inte handlat om att bli inspirerad av någon person eller något hon läst utan det handlar 

snarare om att de svårigheter hon själv har haft fått henne att se klart på hur hon inte vill att 

andra ska behöva känna eller uppleva. Vidare menar hon att den arbetslivserfarenhet olika 

arbeten gett henne samtidigt gett henne en ökad förståelse för människors situation. Grunden 

hennes pedagogiska plattform vilar på är att lyfta fram de positiva och att se alla genom att 

alla ska få yttra sig. 

 
När jag träffade dessa elever visste jag hur det kändes att inte klara av och läsa och inte klara av 

och skriva och jag visste hur det kändes inom en. Och då uppmuntrade jag hela tiden, för det 

behövde de. Framsteg de gör, ska man tala om. Att de sedan gjorde vissa grejor som inte var bra, 

lät jag vara, sedan så peppade jag dem på något vis istället.  

 

Man måste ha en nära relation, inte nära privat, men en relation till varje elevs behov. Och ett 

mål för varje lektion, om jag så har 28 människor därinne så ska alla få yttra sig. Om inte alla 

vågar eller vill, då får man vänta in dem tills de är redo.  

 

Lärare tre förklarar att det inte är någon ide att dra igång lektionen direkt utan att eleverna 

måste få en chans att landa i klassrummet och på så vis vara redo för ett nytt ämne och ny 

kunskap. Hon tänker inte alls på att tiden rinner iväg utan menar att det är meningslöst att 

börja lektionen innan eleverna är redo. 

 
De ska kunna koncentrera sig, de ska känna att de trivs i gruppen, här kan jag vara den jag är, 

här kan jag spänna av. De ska inte behöva sitta och vara spända eller oroliga för om de inte har 

gjort hela läxan eller så. Läxan är inte det som är viktigast, det viktiga är att skapa en atmosfär 

som gör det möjligt för kommunikation. 
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När det gäller nivågruppering ansåg läraren att det kan vara bra ibland men inom gruppen,  

speciellt för de elever som inte har det så lätt. Genom att då placera elever med samma 

kunskapsnivå i en liten grupp får de uppleva att de faktiskt klarar en hel del. Hon menar 

vidare att det finns en risk att låta eleverna själva para eller gruppera ihop sig, eftersom det då 

lätt kan bli att samma personer har samma roll hela tiden. Samma elev skriver, samma elev 

agerar ordförande osv. Själva grupperingsprocessen kan därför få bli ett roligt avbrott i 

undervisningen menar lärare tre. 

  
 Jag sätter inte in de som är dåliga i en grupp och de som är bra i en grupp. Det kan man väl göra  

ibland…  Nivågrupperar jag så blir det i sådana fall inom gruppen, ibland.  

 

 

När det handlar om kunskapens väg från lärare tre till eleverna finns det från början en tanke 

hos läraren som hon sedan anpassar efter vad som händer i gruppen. Det innebär att 

kunskapen inte kan förmedlas på en rak och okomplicerad väg utan den få helt enkelt ta den 

väg som blir bäst just för stunden i precis den och den gruppen. Lärare tre förklarar vidare att 

varje lektion avslutas med en summering av lektionens innehåll. Detta för att förtydliga för 

eleverna samt verkligen befästa kunskapen hos dem.  

 
Innan jag har en lektion har jag alltid en skiss klar om vad den ska innehålla, vad jag tror ska 

hända och vad som inte händer. På lektionen använder jag tavlan och bilder mycket, sedan 

kanske någon ställer en fråga och då lämnar jag det på tavlan t.ex. och då kan jag vara någon 

annan stans, då kan vi vara på många olika områden men, jag är alltid väldigt noga med att 

koppla samman det vi har pratat om med min skiss jag hade från början. På så vis får jag allt att 

hänga ihop på ett vettigt sätt och det blir klart vad vi jobbar med. 

 

Som avslutning på intervjun fick lärare tre lyfta fram något hon ansåg extra viktigt. Det kom 

att handla om en av grundpelarna i hennes människosyn. 

 
Du ska inte tro att du är något för att du kanske har en fin akademisk utbildning. Det betyder inte 

allt. I grunden är vi alla lika och det handlar om att tycka om människor. Jag tycker om 

människor och jag tror på dem ända tills de visar att de inte går att tro på dem. Då försöker jag 

tro på dem i alla fall.  
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Intervju med elevpar tre 

 

Liksom tidigare elevpar fick även detta på en graderingsskala markera var de ansåg befinna 

sig. Båda markerade ungefär på samma ställe, det vill säga nästan ut i kanten på avslappnat 

tillstånd. En av eleverna var dock väldigt noga med att tala om att hon ändå var koncentrerad 

och att jag inte skulle blanda ihop avslappnat tillstånd med att sitta och sova eller slöa. Båda 

var eniga om att det var läraren som gjorde att de kunde känna sig så avslappnade. När det 

fick beskriva mer exakt vad det var läraren gjorde som medförde att de kunde känna sig så 

avslappnade handlade det mycket om en stressfri atmosfär. 

 
Det är alltid skönt att gå hit, läraren är så lugn hon stressar aldrig på oss. Hon gör det intressant 

också och det vet man när man går hit. 

 

Det är aldrig någon stress här, du ser ju hur lugn läraren är, då blir jag också lugn. Det går inte 

att stressa då. Det är skönt att vi har det här så sent. Hon bjuder på sig själv. 

 

När det gällde deras uppfattning om kunskapens väg från läraren till eleverna var de rörande 

eniga om att kunskapen kom via den perifera perceptionen. Båda menade att de hela tiden var 

medvetna om att de lärde sig saker men det var inte förrän i slutet på lektionen de kunde sätta 

ord på vad exakt de lärt sig. Båda eleverna menade också att detta skapade tid till eftertanke 

och att orden och uttrycken verkligen fick en chans sjunka in innan kunskapen befästs.  

  
Det kan bero på ämnet om det här sättet är bra eller dåligt. I matte kanske det inte hade varit så 

bra men här passar det. Man vet inte vad lektionen leder till, det ser man på slutet hur det hänger 

ihop. 

 

Det känns som vi går från det ena till det andra, så i slutändan ser man att man lärt sig något. Det 

här ger möjlighet till tankar under lektionen. Det är bra. 

 

Slutligen fick eleverna beskriva lärarens kroppsspråk. Deras beskrivning gav en bild av en 

lärare som gärna dramatiserade för att förtydliga, en lärare som visar att hon bryr sig genom 

att ta på eleverna, en lärare som naturligt använder kroppen som hjälpmedel i sin 

undervisning. 

 
Hon pratar med hela kroppen och går alltid omkring i klassrummet. Hon brukar spela teater och 

imitera olika personer. Hon använder kroppen hela tiden. 
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Hon går omkring mycket och tar ofta på oss. Man förstår att hon bryr sig. Hon håller ofta på och 

dramatiserar, då blir det tydligt vad hon menar, och kul. 

 

 

Sammanfattning av intervjuer 

 
Ovanstående studier visar tydligt att två av de tre lärarna ser tidigare erfarenheter som en bas 

att bygga vidare på när det gäller deras pedagogiska tankar. Det visar även på ett djup i deras 

tankar genom att de från sina erfarenheter från människor och olika arbeten gått från klarhet 

till klarhet. En av lärarna skiljer sig genom att inte direkt åberopa tidigare erfarenheter men 

hon menar ändå att den är genom erfarenhet hon fått lära sig hur läraren på bästa sätt kan göra 

olika saker. Jag skulle vilja påstå att den läraren nu upplever de som de andra lärarna skördar 

frukt från.   

        Alla tre har tankar om hur viktigt det är med lugn och harmoni hos eleverna för att 

lärande ska vara möjligt, lärarna har dock olika sätt att uppnå detta tillstånd hos eleverna. En 

väljer att skapa en relation till eleverna och se alla, en försöker ge gruppen och sig själv tid att 

finna varandra och därmed skapa lugn och harmoni och den tredje och sista läraren låter alla 

komma till tals, och fysiskt visa att hon ser alla genom att ta på dem och genom att hela tiden 

uppmuntra. 

        Samtliga har ganska lika tankar om nivågruppering, de menar att de inom gruppen har 

möjlighet att använda sig av nivågruppering men ingen av dem förespråkade det som ett sätt 

att indela grupper i.  

        Lärarna visade sig vara mer eller mindre medvetna om de förmedlade kunskapen via den 

perifera perceptionen eller genom en klar och tydlig väg, helt klart är dock att när lärarna 

började fundera över det visade sig det sig att de har många tankar om detta. 

        Kroppsspråket var tydligare hos två av lärarna men samtliga använder sig av det i 

undervisningen om än i olika grad och olika medvetet. 

        Vad gäller elevintervjuerna står det klart att samtliga elever verkar medvetna om vad 

som händer i klassrummet och vad som är orsaken till gruppens stämning. Vidare kan jag 

avläsa en klar mognadsskillnad hos eleverna vilket tydliggör lärarnas olika förutsättningar att 

verkligen använda sig av sin pedagogiska plattform.  
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Diskussion 
 

Nedan ställs suggestopedin bredvid och jämförs med de fyra olika pedagogiska strömningar  

som jag tidigare presenterat. En liknande jämförelse görs mellan suggestopedin och de fyra 

pedagoger som anses vara den moderna pedagogikens förgrundsgestalter, dessa presenterades 

i kapitel två. Jämförelserna gör jag för att se vad som är överfört till suggestopedin från andra 

teorier och för att se om det eventuellt finns något som är unikt för suggestopedin.   

        Kapitlet avslutas med en diskussion kring resultaten från den empiriska delen av arbetet. 

 

 

Suggestopedi i jämförelse med övriga presenterade teorier 
 

Behavioristerna ägnar sig åt att försöka finna svaret på hur människan lär genom betingade 

reflexer och de menar också att endast de som är mätbart och synligt går att ställa till 

vetenskapen. Med andra ord väljer de att inte ta hänsyn till människans inre tankar och 

känslor eftersom dessa inte är mätbara.76 Suggestopeder däremot gör tvärtom när de försöker 

frigöra de inre krafter människan har.77 Det finns fler olikheter mellan de två skolorna, bland 

annat lärarens roll som inom behaviorismen är auktorativ, kontrollerande och anvisande. Inom 

suggestopedin är läraren mer handledare som anpassar läromedlen efter gruppen. Eleverna är 

heller inte passiva i sitt lärande som behavioristerna menar, utan snarare faller hela idén med 

suggestopedin om eleverna inte är villiga att deltaga i rollspel, drama eller andra övningar.78 

        När det gäller hur eleverna når kunskap menar behavioristerna att det är det yttre, det 

konkreta och reella som är vägen till lärande medan suggestopedin menar att lärande uppnås 

med hjälp av den omedvetna delen av hjärnan, den lockas fram i en avslappnad miljö och 

kommer på plats i hjärnan utan att eleven riktigt märker det. Den perifera perceptionen spelar 

stor roll.  

        Kognitivismen ser på människans inre värld som något viktigt vid inlärning. Detta är 

också en grundtanke som återfinns inom suggestopedin.79 

Suggestopedin delar än mer med konstruktivismen än vad de gör med kognitivismen. Bland 

annat menar båda skolorna att lärandet är en aktiv process.80 Detta visar tydligt suggestopedin 

                                                 
76 Säljö, (2000). 
77 Ollner, (1982). 
78 Säljö, (2000), Ollner, (1982). 
79 Ibid. 

 44 



genom att låta sina elever spela rollen som någon annan, en roll som under kursens gång 

utvecklas och blir större. Liksom deras sätt att använda rollspel, lekar musik och andra 

konstnärliga uttryckssätt. Det går också att se en likhet i att människan, i det här fallet eleven, 

lär sig stegvis. I suggestopedin byggs språket upp med 200 nya ord vid varje tillfälle. En 

annan stor likhet är viljan att anpassa undervisningen till eleverna. Inom suggestopedin görs 

detta när läraren utformar kursens läromedel utifrån gruppens utseende.81 Inom 

konstruktivismen sägs också att lärandet sker i ett socialt och samarbetsbetonat samspel.82 

Samma tankar kan även ses i suggestopedin där det handlar mycket om socialt klimat och 

samarbetskrävande gruppövningar.83 Liksom att det finns likheter hos de båda synsätten finns 

det några skillnader eller snarare frågetecken som är värda att lyfta fram. Konstruktivismen 

genom John Dewey framhäver att människan endast kan skaffa ny kunskap genom att 

använda den kunskap som redan finns.84 I den suggestopediska utbildningen tas inte detta som 

en särskild del i sin pedagogik men den nivågruppering som sker innan varje kursstart gör att 

Deweys syn på tidigare kunskap kan bli synlig även här.  

        Slutligen den sociokulturella teorin som bland annat menar att språket är nyckeln till ny 

kunskap. Språket är det som både inom den sociokulturella teorin och senare även 

suggestopedin lyfter fram speciellt och suggestopedin är uppbyggd just kring inlärning av ett 

nytt språk.85 Vidare betonas inom den sociokulturella teorin att människan påverkas av tid, 

rum, miljö och sammanhang och dessa idéer återfinns även inom suggestopedin.86 Tid, rum 

och miljö är faktorer som suggestopedin är formad utifrån. En annan beröringspunkt som 

finns inom de båda inriktningarna är de artefakter eller verktyg som människan använder för 

att hantera omvärlden. I den sociokulturella teorin belyser man rent fysisk-mekaniska verktyg 

som t.ex. hammare, bilar eller datorer samt de mer teckenbaserade verktygen som t.ex. siffror,  

diagram, bokstäver och ord.87 

        Inom suggestopedin spelar musiken en avgörande roll i undervisning varför 

bandspelaren alltid är ett obligatorisk verktyg i klassrummen, liksom elevernas stolar med 

                                                                                                                                                         
 
80 Säljö,(2000), Ollner, (1982). 
81 Ollner, (1982). 
82 Säljö, (2000). 
83 Ollner, (1982). 
84 Säljö, (2000). 
85 Säljö, (2000), Ollner, (1982). 
86 Säljö, (2000). 
87 Ibid. 
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skrivskiva, men även mer teckenbaserade verktyg som ord skrivna på stora papper som är 

uppsatta på väggen.88 

        Sammanfattningsvis kan jag säga att suggestopedins tankar, i alla fall delar av dem, går 

att föra tillbaka till tre av de fyra presenterade teorierna om lärande (kognitivismen, 

konstruktivismen och den sociokulturella teorin). Men mönstret är, att ju närmare tidsmässigt 

de olika pedagogiska strömningarna ligger vår tid, desto tydligare är likheterna. 

        Vid en jämförelse mellan de fyra pedagogerna, Jean-Jacques Rosseau, Fredrich Fröbel, 

Maria Montessori och Rudolf Steiner, och suggestopedin kan man genast se att samtliga ser 

på kraften i människans inre som en väg till ny kunskap.  

        Liksom Rosseau ville att människan skulle försätta sig själv i frihet, harmoni och ett 

avslappnat tillstånd menar suggestopeder att just detta tillstånd är förutsättningen för att 

lärande ska kunna ske.89 Skillnaden skulle kunna vara att inom suggestopedin behöver 

människan hjälp med att komma till detta avslappnade tillstånd, medan människan i Rosseaus 

värld väljer detta tillstånd och därmed befinner sig där. Vid en hårddragning blir det synligt 

att enligt suggestopedins modell tar människan till olika artefakter för att uppnå ett avslappnat 

tillstånd medan människan i Rosseaus anda gör tvärtom.     

        Vidare lät Rosseau förstå att människan är en produkt av samhället, inom suggestopedin 

ses människa och samhälle som en helhet där båda påverkar varandra.90 Här kan jag dra 

paralleller och se likheter om jag väljer att se Rosseaus perspektiv på människan som i 

samspel med samhället blivit en produkt därav.  

        Som en sista parallell vill jag lyfta fram likheten i tankarna att inte ställa, människor, 

barn eller elever, inför en uppgift de inte är redo för. Inom suggestopedin löses den 

situationen genom att nivågruppera eleverna samt att inte börja undervisningen förrän 

eleverna är redo för det, alltså när de befinner sig i ett avslappnat tillstånd. Rosseau uppnådde 

detsamma genom att låta människan ingå i olika mognadsstadier där denne inte går vidare till 

nästa stadie förrän han/hon är mogen den uppgiften.91 

Fredrich Fröbel ville lyfta fram människans olika personligheter som en viktig del i lärandet. 

Detsamma gör suggestopedin när det i undervisningen låter eleverna leka med sina 

personligheter genom att få nya identiteter och i rollspel och drama.92 
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90 Ibid. 
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 Fröbel påstod även att utveckling sker via människans inneboende motsättningar.93 På sätt 

och vis är suggestopedin inne på samma spår när de vill locka fram en förmåga hos 

människan som inte alltid är synlig. Att förmågan inte automatiskt kan plockas fram kan jag 

se som en inneboende motsättning. Å andra sidan kan jag se det som att man enligt Fröbels 

syn mer använder sig av motsättningarna som en väg eller kanal för att utvecklas medan man 

inom suggestopedin vill plocka fram det dolda och använda sig av det mer i sin helhet.  

        Maria Montessori var inne på att lärande bäst sker genom att använda alla våra sinnen, 

precis samma tankar återfinns inom suggestopedin där musik, den omedvetna nivån, rollspel 

osv. lyfts fram som viktig. Montessoris grundtankar om att erbjuda tillfällen både till 

fantiserande och rörelse, samt att se sambandet mellan människans inre och yttre värld, finns 

även inom det suggestopediska perspektivet. Genom rollspel och drama får eleverna chans 

både att röra sig och fantisera. Fantiserandet har en ännu större roll vid uppbyggandet av de 

nya identiteter varje elev inledningsvis får och samspelet mellan den omedvetna inre världen 

och den mer medvetna yttre världen pågår ständigt i undervisningen genom att eleverna alltid 

utgår från ett avslappnat och harmoniskt tillstånd.94 

        Även Maria Montessori liksom Jean-Jacques Rosseau och Georgi Lozanov, var inne på 

att människans naturliga utveckling med dess olika stadier ska få följa sin naturliga gång.95 

Lozanov med suggestopedin dock, följer inte en naturlig gång i ovan uttalad mening, utan 

konstruerar med nivågrupperingar olika stadier som är anpassade efter elevernas möjligheter 

till nytt lärande och en mycket styrd utveckling. 

        Rudolf Steiner och waldorfpedagogiken baserar sitt perspektiv på människans andliga 

frihet 96och även om hans tankar om andevärlden och översinnliga upplevelser inte riktigt går 

hand i hand med suggestopedin kan jag dra paralleller. Jag tänker då på att många människor 

skulle beskriva det tillstånd av avslappning som suggestopedin förespråkar som en sorts 

översinnlig upplevelse.  

       Vidare kan jag även se på det tillståndet som ett befinnande där dolda krafter släpps fria 

och på så sätt kan jag skönja vissa likheter med Steiners andliga frihet.  

        Steiner var även inne på miljöns och musikens betydelse. Båda dessa element spelar som 

jag sagt tidigare stor roll inom det suggestopediska tänkandet.97 

                                                 
93 Egidius, (2002). 
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95 Egidius, (2002). 
96 Ibid. 
97 Egidius, (2002), Ollner, (1982). 
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När det gäller lärarens kompetens och kunnande ville Rudolf Steiner att eleverna skulle möta 

mästare i område, då framförallt i en berättarsituation. Även inom suggestopedin kräver 

teoretikerna att lärarna är verkliga experter inom sitt område, detta underlättas för lärarna 

genom att de endast undervisar i ett ämne.98 

        Slutligen vill jag även peka på den gemensamma beröringspunkten Steiner har med 

Rosseau och Montessori. Det gäller återigen att människan i sin utveckling befinner sig i olika 

stadier och att de är dessa som är utgångspunkten vid lärandet av ny kunskap.99 Något som 

även suggestopedin lyfter fram. 

        Sammanfattningsvis kan jag se hur tankar inom suggestopedin hämtas från de fyra 

pedagogerna. Jag menar att människan, i detta fall de fyra pedagogerna, påverkas av och 

inspireras av varandra och då ligger tanken nära till hands att även suggestopedin som i detta 

fall är yngst är inspirerat av dessa tidigare idéer och perspektiv. Naturligtvis finns samma 

inspiration och påverkan mellan Rosseau, Fröbel, Montessori, Steiner och de olika 

pedagogiska teorier som inledningsvis presenterades. Jag kommer dock inte att föra ett 

resonemang kring detta här då mitt huvudsyfte är att se vad som eventuellt är överfört till 

suggestopedin. Det innebär att jag ej har kunnat finna något som skulle kunna vara unikt för 

suggestopedin, istället har jag kommit fram till att samtliga pedagogiska teorier jag tagit upp i 

denna studie på olika sätt färgat av sig på varandra. 

 

 

Diskussion kring resultaten från den empiriska delen av arbetet 
     

Ett problem jag ställdes inför i arbetets inledningsfas var svårigheter med att finna litteratur 

som behandlade det jag var intresserad av. Jag ville fördjupa min kunskap om suggestopedin 

och därmed skapa mig en övergripande bild av deras idéer. Det var just detta som ställde till 

problem för mig. I denna studie har jag behandlat litteratur av Ollner och Lozanov,100men jag 

fann mer litteratur än dessa två. Problemet var att den övriga litteraturen om suggestopedi jag 

fann inte tog upp det jag var intresserad av utan dessa skrifter gav istället konkreta exempel på 

klasser där suggestopedin använts. Detta var inte helt ointressant för mig eftersom jag i och 

med den litteraturen fick en aning om det ser ut när suggestopedin användas i en grupp, men 

det var ingen litteratur jag kunde referera till i denna studie. 

                                                 
98 Egidius, (2002), Ollner, (1982). 
99 Ibid. 

 48 



        Jag är medveten om att jag i min studie ej kunnat ge en komplett bild över 

suggestopedin, men det var heller inte mitt syfte. Jag anser dock att jag lyckats med den 

fördjupningen jag ville skaffa mig om suggestopedin, men reserverar mig för att det finns mer 

att lyfta fram i ämnet än det jag gjort i denna studie. Helt klart är dock att min kunskap om 

suggestopedi är större än vad den var när jag inledde arbetet med studien. 

        Ett annat problem jag ställdes inför under arbetets gång var svårigheterna med att inte 

ställa ledande frågor vid intervjuerna med lärarna. Mina frågor var ostrukturerade så till vida 

att den intervjuade fritt och med egna ord kunde resonera kring svaren. Visserligen lät jag 

samtalets naturliga gång styra ganska mycket, med det var ändå en del speciella 

beröringspunkter jag ville ha med i intervjun och om de inte kom upp naturligt var jag 

tvungen att styra in intervjun på just dessa områden. Detta medför att det finns en viss 

osäkerhet hos mig när jag analyserade materialet, osäkerhet gällande frågornas betydelse hos 

lärarna. Det jag ville titta på och trodde mig vara viktigt i fråga om lärandet kanske inte alls 

var av vikt för de intervjuade.  

        I arbetets inledning uttryckte jag ett intresse om miljö, lärarens sätt att starta lektionen 

och lärarens sätt att förhålla sig till gruppen. Mina funderingar har stannat upp vid just de tre 

områden med en tanke om att dessa kan spela in när det gäller bra förutsättningar för lärande. 

Naturligtvis kan det finnas andra områden som andra anser viktiga som bra för lärande, men 

områdena miljö, lärarens sätt att starta lektionen och lärarens sätt att förhålla sig till gruppen  

har känts viktiga för mig.  

        Jag anser att miljö och lärande hör ihop på så sätt att den ena påverkar den andra, dvs. 

miljön färgar av sig på den eller de som vistas i den. Under mina observationer har jag sett tre 

olika klassrumsmiljöer och ingen har varit helt igenom positiv. Med positiv menar jag att man 

liksom inom suggestopedin formar klassrummet efter det ämne som kommer att undervisas 

i.101 En anledning till att de observerade klassrummen inte varit inredda eller utformade i 

samspel med det ämne som kommer att undervisas i, kan vara att klassrummen har använts av 

flera olika lärare som undervisar i olika ämnen.  

        Utifrån mina observationer har jag inte kunnat dra några slutsatser om hur miljön 

påverkade de som vistades där. Ganska snart förstod jag att för att kunna göra det skulle jag 

ha behövt mer tid till förfogande. Mitt intresse för miljö och hur de påverkar de som vistats i 

den finns dock kvar och kanske det kan vara en utgångspunkt för vidare studier? 
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        Förutom miljön var jag intresserad av att titta på lärarens sätt att starta upp lektionen. 

Mina observationer har gett mig tre olika exempel från tre olika lärare. Jag kunde dock se en 

likhet mellan två av dessa när de innan själva lektionen startar samlar ihop klassen genom att 

möta allas blickar, låta alla komma till tals eller genom att ta på eleverna. Dessa båda lärare 

tog den första stunden av lektionen till att skapa kontakt med eleverna, när sedan kontakten 

var etablerad, genom en blick eller med ord eller beröring, så startade lektionen. Den tredje 

läraren använde inte den första stunden av lektionen till detta utan hon startade kunskapandet 

omgående. Den skillnad jag kunde se av dessa sätt att starta upp lektioner på var att de två 

lärare som avsatte tid till att skapa kontakt med eleverna innan de började lektionen hade ett 

mycket lugnare klimat i gruppen under resten av lektionen än vad den tredje läraren hade. 

Den slutsats jag kan dra av detta är;  genom att skapa kontakt med eleverna innan lärandet 

börjar främjas lärandet på så vis att miljön blir lugnare och eleverna får en chans att bli redo 

för en ny lärandesituation. 

        När det gäller lärarens sätt att förhålla sig till gruppen kunde jag under den empiriska 

studien se att samtliga tre lärare försökte skapa en positiv relation till eleverna. En av lärarna 

dock var medveten om att hon omöjligt kunde ha en bra relation till alla (120) elever hon 

mötte. Lärarnas sätt att skapa en positiv relation till eleverna var att skaffa sig kunskap om 

eleverna, visa eleverna ett de är intresserade av dem, visa dem respekt, ge stöd och 

uppmuntran och genom att ge eleverna utrymme att lära känna varandra. 

        Vid observationerna iakttog jag även vilken eller vilka roller de tre lärarna hade vid 

observationstillfället. Jag kan snabbt konstatera att två av de tre lärarna hade flera roller under 

sina lektioner, den slutsats jag kan dra av det är att de helt enkelt anpassade sig efter 

situationen. Det som är mer intressant är den lärare som endast hade en och samma roll under 

hela lektionen. Vad kan det bero på att hon kunde ha samma roll hela tiden medan de andra 

två lärarna hade flera? 

        Det som blev klart för mig under arbetets gång och som jag inte tänkt på innan var att 

man på de olika nivåer mina observationer genomförts på, grundskola, gymnasium och 

vuxenutbildning, naturligt har olika förhållningssätt mellan elever och lärare. Jag menar i 

grundskolan måste eleverna vara, medan gymnasium och framförallt vuxenutbildning bygger 

på att eleverna frivilligt sökt dit. Detta medför att eleverna torde vara mer motiverade och 

öppna under självvalda studier än under grundskoletiden. Min undersökning har varit för liten 

för att jag ska kunna uttala mig om något mönster när det gäller elevernas motivation och vad 

det innebär för förhållandet mellan lärare- elev, men jag kan inte låta bli att tänka att det har 
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betydelse. Det vore intressant att placera om samtliga berörda lärare i undersökningen och 

göra en ny observation. Kanske att det då dyker upp en annan bild av lärarna?   

        Jag hade tre syften med denna studie. Dessa tre redovisas för under varsin rubrik nedan. 

 

       

Vad betonar suggestopedin som viktigt för lärandet och kan det vara goda 

förslag på bra förutsättningar för lärande? 

 

Vad betonar suggestopedin som viktigt för lärande? Enligt den suggestopediska skolan är 

grundtanken att lärandet ska vara lustfyllt och inte påbörjas förrän ett avslappnat tillstånd 

råder hos eleverna. Vidare anser man att hjärnan bör få arbeta både på den omedvetna och på 

den medvetna nivån, alltså perifer perception spelar en stor roll inom suggestopedin. Slutligen 

vill man skapa positiva och ömsesidiga relationer mellan lärare och elever.102 Dessa principer 

som man inom den suggestopediska skolan anser vara viktiga för lärandet har jag även sett 

under mina observationer. Jag vill då påpeka att ingen av de lärare som varit en del av 

undersökningen medvetet arbetade utifrån ett suggestopediskt tankesätt. Jag har tidigare 

resonerat kring vad observationerna visat angående elevernas avslappnade tillstånd och 

lärarens användande av den perifera perceptionen. I detta stycke vill jag även redovisa hur den 

tredje och sista av de suggestopediska principerna103 kom till uttryck under arbetet med den 

empiriska delen av uppsatsen. 
        Vid intervjuerna med de tre lärarna uttryckte samtliga tankar om relationer till eleverna. 

En lärare berättade att det på grund av tidsbrist inte var möjligt att ha en bra relation till alla 

elever och menade att man inte kan gå omkring och tänka på det, utan istället måste ge sig 

själv tid att tänka på de relationer som är bra. De två andra lärarna tryckte mer på att det var 

viktigt att ha en nära relation till alla elever, inte nära privat men nära på ett sätt som gör att 

eleven förstår att läraren bryr sig om just dem. 

         Ett av mina syften var att se om suggestopedin hade några goda förslag på vad som kan 

vara bra förutsättningar för lärande. Jag anser att de har det. Det jag syftar på är 

suggestopedins sätt att se på elevernas avslappnade tillstånd innan lärandet börjar. Jag tolkar 

det som att eleverna innan lärandet startar får en chans att komma till ro i klassrummet och 

ges en möjlighet att slappna av. Mina observationer har visat att idén fungerar. Detta gör att 

jag stärks i mina tankar om att detta skulle kunna vara ett positivt förslag på en bra 

                                                 
102 Ollner, (1982). 

 51 



förutsättning för lärande. Naturligtvis inser jag att andra människor kanske ser annorlunda på 

vad som är bra förutsättningar för lärande. Det som jag tagit upp här och lyft fram som viktigt 

är vad jag tror kan vara goda förslag på bra förutsättningar för lärande. 

        Det jag såg i mina observationer var att två av de tre lärarna tog den första stunden av 

lektionen till att skapa kontakt med eleverna. Den första läraren gjorde detta genom att se alla 

och visa att hon var intresserad av dem genom att säga saker som fick eleverna att förstå att 

hon visste saker om dem. Den andra använde tiden till att cirkulera i rummet och säga några 

ord till alla elever, hon använde sig också mycket av kroppskontakt för att visa eleverna att 

hon sett just dem. Effekten av dessa båda beteenden var att eleverna vekade ”landa” i 

klassrummet under den här stunden och de syntes efter några minuter vara ganska 

avslappnade. När så lektionen startade verkade eleverna vara beredda på lärande. Detta 

mönster såg jag inte vid den tredje observationen, utan där startade läraren upp lektionen 

direkt utan att liksom de andra två lärarna ta några minuter till att t.ex. se alla i klassen. 

Effekten som blev av att starta upp lektionen direkt var att lärare och elever aldrig riktigt 

möttes och detta tror jag beror på att eleverna aldrig ”landade” i klassrummet och blev redo 

för en ny lärandesituation. 

 

 

Hur kommer tankar som är i enlighet med suggestopedin till uttryck i skolor 

idag, som delar eller i helhet, medvetet eller omedvetet? 
 

Vidare ville jag undersöka om tankar som är i enlighet med suggestopedin kom till uttryck i 

skolor idag. Ingen av de tre intervjuade lärarna arbetade medvetet utifrån suggestopedins 

idéer, trots detta kunde jag se att flera av de suggestopediska tankarna kom till uttryck hos två 

av de tre lärarna.   

        Vid observationerna såg jag att två av de tre lärarna på olika sätt försökte skapa lugn hos 

eleverna innan lektionen startade, den tredje lärare berättade i intervjun att hon ibland låter 

själva kunskapsspridandet stå tillbaka lite för att få tid till att möta eleverna ordentligt. Här 

kan jag se att suggestopedins tankar om elevernas avslappnade tillstånd kommer till uttryck, 

speciellt hos de två lärarna som medvetet försöker se alla elever och skapa en kontakt med 

dem innan själva lärandet startar. En annan suggestopedisk idé kom till uttryck när lärarna 
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använde sig av den perifera perceptionen vid lektionen.104 Skillnaden är att man inom 

suggestopedin använder sig av metoden medvetet medan de två lärarna som i min 

undersökning använde sig av den perifera perceptionen gjorde det mer eller mindre 

omedvetet. Det är framförallt elevintervjuerna som gjort att jag dragit denna slutsats om 

användandet av den perifera perceptionen, men det jag iakttagit under observationerna har 

också spelat in. Innan lektionen startat har jag tagit reda på vad den nya kunskapen för 

lektionen kommer att vara och på detta sätt har jag kunnat urskilja hur kunskapen förmedlas. 

Direkt eller indirekt. Då har jag tittat på om läraren med ord har förmedlat precis det som ska 

förmedlas eller om hon pratat om andra saker och först mot slutet av lektionen i ord befästa 

vad exakt den nya kunskapen är. Om läraren pratar om saker som inte direkt berört det jag fått 

veta att lektionen ska handla om eller om hon använt dramatisering eller kroppsspråket har jag 

sett det som att läraren använt den perifera perceptionen. 

        En av de tre lärarna använde drama kontinuerligt i sin undervisning, de andra två gjorde 

det inte, men den ena av dem hade ett mycket tydligt kroppsspråk. Detta ledde till att en av 

eleverna som intervjuades berättade att hon upplevde lärarens kroppsspråk som att hon 

spelade teater. Inom suggestopedin har drama en stor del av undervisningen och därför vill jag 

påstå att även här kommer suggestopedins tankar till uttryck. 

        Jag har alltså sett att suggestopedins tankar är synliga i skolor idag, men endast som 

delar och omedvetet hos lärarna.  

 

 

Vad är överfört från andra pedagogiska teorier till suggestopedin och vad kan 

vara unikt för suggestopedin?   

 

Jag har genom att ställa suggestopedin bredvid andra pedagogiska strömningar kommit fram 

till att jag inte har något konkret svar på den frågan. Istället har jag läst ut att de pedagogiska 

metoder och teorier som under olika perioder tider haft sin storhetstid, färgat av sig på 

varandra. Det är svårt att se vem som var först med sina tankar och idéer och vem som har 

inspirerat vem. Någon har sett eller upptäckt något, någon annan tar del av den upptäckten 

och lägger därtill sina egna tankar, detta upptäcks sedan av någon annan som kan koppla det 

till sina tankar osv. En ständigt pågående process där allas upptäckter på olika sätt berör 

varandra. Jag har svårt att se att en tanke eller idé skulle ha uppkommit utan den utlösande 
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effekt någon annans tanke eller idé skapat. På så vis menar jag att allt hänger samman och det 

kan också förklara varför intresset för pedagogik alltid är lika aktuell. Tankar väcker frågor 

som väcker nya frågor osv. 

        Jag kan alltså inte se att det finns något som är unikt för suggestopedin då det är väldigt 

oklart vem eller vad som kom först. 

        Avslutningsvis måste jag erkänna att mitt intresse för suggestopedi har svalnat något. Så 

här i slutskedet av arbetet med uppsatsen ser jag tydligare än i början hur de pedagogiska 

tankarna och idéerna hänger ihop genom att de inspirerat varandra och därför känns inte 

suggestopedin så speciell längre. Den lärdom jag trots detta tar med mig från arbetet med 

uppsatsen är suggestopedins sätt att se sambandet mellan ett avslappnat tillstånd hos eleven 

och lärande.  

        Studien har betytt mycket för mig själv och mitt sätt att se på lärande, jag har upptäckt 

samband som tidigare varit okända och jag har framförallt fått djupare kunskap om de olika 

pedagogiska metoder jag presenterat i uppsatsen. Arbetet har även väck intresse hos mig att 

forska vidare inom området pedagogik men utifrån andra infallsvinklar än de jag haft här.   
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