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INLEDNING

Att jobba i skolan som lärare innebär att man dagligen befinner sig i en
mängd tillfällen då man ska hjälpa eleverna till någon form av lärande.
Jag upplever efter nu snart fyra år på grundskollärarutbildningen att jag
fortfarande är nyfiken och relativt okunnig i området lärande. Samtidigt
har min motivation när det gäller lärande blivit mycket större nu än den
var inledningsvis för fyra år sedan. Jag är övertygad om att ju mer jag vet
om hur inlärning och lärande fungerar, desto mer stimulerande kan min
undervisning bli för mina elever. Olika sätt passar olika bra för olika
människor - det är en insikt, som kan leda till att eleverna i sin tur också
blir mer stimulerade och motiverade för skolarbetet.

Som jag ser det finns det inget som talar för att den traditionella
undervisningsmetoden med läraren som förmedlare och eleverna som
tysta mottagare är det sätt som ska fortsätta vara modell för hur
undervisningen ska se ut. Snarare tvärtom, skulle jag vilja påstå. Med
påfallande många elever som har problem att klara av tillvaron i skolan
med snudd på eller flera faktiska IG, känner jag att det verkligen behöver
ske en förändring. Jag kan inte tänka mig att arbeta på ett sådant sätt där
det är läraren, läroplanerna och läromedlen som styr helt och fullt. Det är
viktigt för mig att eleverna finns med och kan påverka innehållet i
undervisningen. Då finns det möjlighet att vad de upplever som extra
intressant och betydelsefullt inte försvinner. Denna demokratiska rättighet
att få vara med och påverka sin tillvaro bör innefatta även elever i
grundskolan anser jag. Förutom den träning och insyn i vad ett
demokratiskt samhälle innebär, ger det även eleverna större chans till
ökad motivation då de själva är med och påverkar innehållet. Därför föll
det sig ganska naturligt att utnyttja examensarbetet till att fördjupa mig
inom det pedagogiska område där lärande och inlärning finns med
inriktning mot ett meningsfullt lärande. Det representerar för mig att den
lärande, i detta fall eleven, känner sig motiverad och intresserad inför de
kunskapsområden han/hon ställs inför och vill lära mer om.

Något som varit viktigt för mig som student och som jag upplever bara
blir mer och mer viktigt är den inställning Marton kallar djupinlärning. Att
kunna hitta en mening i det man läser eller har att lösa, det innebär för
mig också att själva texten eller uppgiften måste finnas i ett sammanhang
som är begripligt för den som läser eller löser uppgiften. Har man
sammanhanget klart för sig blir det också lättare att komma ihåg det man
läst/löst jämfört med något som är utplockat ur det större perspektivet.
Ett meningsfullt lärande innebär för mig att man söker efter en mening
och ett sammanhang. Därför anser jag det vara viktigt att i möjligaste
mån sträva efter ett djupinriktat lärande, som står för just detta. Detta
resonemang hittar man också hos Säljö som utgår från det sociokulturella
perspektivet.
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"…kunskap får liv och innebörd i samspel mellan människor. Kunskap är ingen
neutral bild av verkligheten utan argument, och argument förutsätter
kommunikation." (Säljö, 1992, s 35)

I skolan tenderar hela inlärningssituationen ofta att bli konstruerad och till
stor del verklighetsfrämmande eftersom ämnena är uppdelade var för sig
(Hartman & Lundgren, 1980). Varken livet eller världen ser ut så, vilket
jag tror leder till att skolarbetet inte alltid upplevs relevant och resultaten
blir därefter. Det går trögt att lära sig, motivationen liksom intresset är
lågt. Man gör saker och ting för att man måste, för betygen, för läraren,
för sina föräldrar men ytterst sällan för sin egen skull. Jag är övertygad
om att det går att förklara för eleverna och visa på nyttan av en mängd
traditionella skolämnen så att de faktiskt känner att arbetet de ska göra är
för deras egen skull. Lärandet blir meningsfullt då det blir tydligt att det
handlar om den enskilde eleven. Utifrån det resonemang Säljö tar upp,
liksom Dewey långt före honom, blir detta möjligt då man försätter
lärandet i en mer konkret och verklighetsanknuten situation vilket gör
material och uppgifter mer levande.

Redan i början av 1900-talet kom Dewey med sina tankar om hur viktigt
det är för barnen i alla sammanhang att själva få prova hur saker och ting
fungerar, inte bara läsa om det (Hartman & Lundgren, 1980). Samtidigt är
det viktigt att försöka få till stånd en större flexibilitet mellan ämnena och
deras inlärningssituationer för att kunskaper man tillägnat sig i ett ämne
även ska kunna tillämpas i en helt annan situation i ett annat ämne. Detta
tar Säljö också upp och menar att det är mycket komplicerat att göra en
sådan översättning beroende av att de olika situationerna har skilda
förutsättningar (Säljö, 2000).

Genom skolans undervisning ger man inte bara eleverna en
kunskapsgrund utan även en social träning för att de ska klara att leva i
samhället, menade Dewey. Han ansåg att skolan var samhällets bästa
verktyg för att få till stånd olika sociala framsteg och reformer (Hartman &
Lundgren, 1980). För oss som lever i ett demokratiskt samhälle behöver
vi då enligt Deweys tankar lära oss ett demokratiskt beteende.

SYFTE

Jag valde att se närmare på de tre pedagogerna Marton, Säljö och Dewey
för att utifrån dem studera metoden PBL. Denna metod representerar för
mig ett sätt att arbeta där elevens roll är central då han/hon själv är med
och bestämmer över sitt arbete. Därför tyckte jag det skulle vara
intressant att studera hur den stämmer överens med de tre pedagogernas
tankar om inlärning/lärande och se i vilken mån dessa finns med i
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metoden. Jag vill även se om man genom PBL kan få ett mer meningsfullt
lärande.

Syftet med detta arbete är att i en litteraturstudie studera närmare om
man genom att använda sig av PBL som metod kan få ett mer
meningsfullt lärande. Med meningsfullt lärande menar jag ett lärande som
ger eleven en känsla av mening och sammanhang, där delarna och
detaljerna blir placerade i ett större perspektiv. Då skapar man
förhoppningsvis en större förståelse till varför delarna behövs. Dessa
behöver då inte upplevas som isolerade öar av fakta utan någon
sammanbindande mening. Det handlar om ett lärande som tydligt visar
för eleven att kunskapen och lärandet gäller eleven själv och inte någon
annan.

BAKGRUND

Begreppen inlärning och lärande

Eftersom det är två olika uttryck som används i arbetet när det gäller
lärande, kommer här en liten förklaring till varför jag inte håller mig till
ett.

Fram till 1990-talen var det termen inlärning man utnyttjade i
pedagogiska studier och forskning, vilket innebär att i de sammanhang
Dewey dyker upp kommer jag använda mig av uttrycket inlärning. På
senare tid, vilket gäller i stort sett Marton och Säljö, har det blivit
vanligare att istället använda sig av begreppet lärande. Detta hör ihop
med att man nu har en annan inställning och attityd till vad det betyder.

Till uttrycket inlärning kopplas gärna bilden av en passiv elev som ska lära
in det som läraren förmedlar och lär ut. Inställningen till kunskap är att
det är något konstant som individen ska införliva. En gång detta är gjort
har man alltid kunskapen någonstans lagrad i sitt minne redo att plocka
fram till rätt tillfälle. Istället vill man genom att använda sig av begreppet
lärande visa att det är en aktiv process hos varje enskild individ och att
det inte handlar om att läraren ska fylla på med kunskap. Eleven är själv
med och avgör vilken typ av lärande det ska bli (Säljö, 1992 och 2000).

Lärande under 1900-talet

Hur har man sett på inlärning och lärande under 1900-hundratalet och
fram till idag? Hur kommer det sig att vi resonerar och tänker som vi gör
idag inom den pedagogiska forskningen? Jag tänker här göra en snabb
sammanfattning av några viktiga inriktningar inom inlärningsforskningen.
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Genom Ivan Pavlovs framgångsrika experiment under 1920-talet där han
lyckades att styra hundar till att få ett visst beteende med hjälp av olika
stimuli, såg stimuli-respons-teorin dagens ljus. Burrhus Fredric Skinner
utnyttjade detta då han ansåg att resultaten vid djurförsöken också kunde
anses giltiga på människor. Genom att använda sig av rätt sorts stimulans
skulle läraren kunna få rätt respons av eleverna och därigenom ändra
deras beteende (Arfwedson, 1992). Detta gav namnet till den pedagogik
som Skinner står som grundare till, nämligen beteendepedagogiken eller
behaviourismen. Här är det läraren som står för kunskapen, vet och avgör
vilken kunskap som är viktig medan elevens uppgift är att tyst och
tacksamt ta emot. Bilden av eleven kan man jämföra med ett tomt kärl
som kan/ska fyllas med innehåll/kunskap. Läraren blir i detta
sammanhang en förmedlare vilket har lett till ytterligare en beteckning,
nämligen förmedlingspedagogiken (Maltén, 1981).

Figur 1.  Två varianter på förmedlingspedagogik. (Hultman, 1976)

Det gäller att komma på rätt stimuli för att få önskad respons och Skinner
är övertygad om att alla på detta sätt kan lära sig allt (Arfwedson, 1992).
Genom att förstärka eller belöna ett bra beteende hjälper läraren eleven
att upprepa detta och undvika ett dåligt beteende (Säljö, 2000). Som
modellerna i Figur 1 visar har eleven en underordnad position medan
läraren, i samspel med det stoff han/hon bestämt, är den som styr och
påverkar eleven. De streckade pilarna i den högra modellen står för en
skenbar möjlighet att påverka (Hultman, 1976).

Den totala kontrasten till förmedlingspedagogiken kan den s k "fria" eller
självreglerande pedagogiken stå för. Här är det eleven som är i centrum
och som själv avgör vad han/hon vill lära sig. Inget är bestämt i förväg
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och man utgår helt från eleven. Att som vuxen försöka påverka barnet
menar man är fel och kan skada. Alexander Sutherland Neill är en av de
mest kända fria pedagogerna och hade som mål att skapa lyckliga
människor genom frihet (Hultman, 1976). Maria Montessori är en annan
pedagog som tror på barnets fria utveckling. För att inlärningen ska
fungera måste viljan infinna sig först. Genom stimulerande lärare och
stimulerande material ska man uppnå detta (Maltén, 1981).

Figur 2.  Den fria pedagogiken (Hultman, 1976)

Som Figur 2 visar finns det ett samspel mellan eleven och det stoff eleven
valt. Lärarens uppgift blir att stå vid sidan och hjälpa eleven. De streckade
linjerna mellan lärare och elev står för ett oplanerat och godtyckligt
samspel (Hultman, 1976).

Omgivningens roll tar Skinner inte upp alls eftersom han ser människan
enbart som en biologisk varelse. Detta ledde också till att behaviourismen
tappade i trovärdighet och beredde mark för Jean Piaget och
kognitivismen. Tvärtemot Skinner menade Piaget att individen i samspel
med sin omgivning söker sin egen kunskap. Enligt Piaget sker detta
genom att alla individer går igenom tre utvecklingsstadier, det senso-
motoriska, det konkret-operationella och det formellt eller abstrakt
operationella. Man kan inte hoppa över något stadium eller delar av
stadiet, men det kan också innebära att inte alla människor kommer så
långt som till det slutliga abstrakt operationella stadiet. Piaget menade
också att det inte går att introducera något som hör till ett högre stadium
än där individen befinner sig, då resultatet bara skulle bli en form av
meningslös utantillkunskap och själva innehållet går förlorat. För lärarens
del innebär detta ett ganska litet utrymme (Arfwedson, 1992) och leder till
att han/hon måste följa eleven och utgå från den nivå barnet befinner sig
på (Maltén, 1981).
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  TEORI

Figur 3.  Dialektisk pedagogik (Hultman, 1976)

I Figur 3 ser man tydligt att det nu handlar om samspel mellan alla
berörda parter. En form av dialogpedagogik där det viktigaste är
kunskapen i sig och där både lärare och elev är aktiva (Maltén, 1981). Till
viss del liknar den dialektiska pedagogiken den fria eftersom elevens roll
är central. Skillnaden är att här utgår man ifrån en teoretisk grund
(Hultman, 1976). Uttryck som

"handlade om hur barn skulle tillåtas vara 'aktiva', 'upptäcka saker på egen
hand', 'arbeta laborativt' och 'styras av sin egen nyfikenhet', man skulle 'förstå'
och inte bara 'lära utantill'" (Säljö, 2000, s 58)

kommer från Piaget och fick enorm genomslagskraft i läroplaner under
senare hälften av 1900-talet (Säljö, 2000).

Det nya en individ har varit med om, upplevt och lärt sig assimileras, dvs
tas in av individen och ackommoderas, dvs tolkas efter den mognadsnivå
och det stadium individen befinner sig på. Dessa två centrala termer -
assimilera och ackommodera - kommer från Piaget. Denna indelning i
olika stadier innebär också att det enligt Piaget finns en högsta nivå vad
gäller individens intelligens och kognitiva förmåga (Arfwedson, 1992).

Samtida med Piaget finns också en annan viktig profil, nämligen Lev S
Vygotskij. Somligt är gemensamt för dessa båda herrar, som att barnet
skapar sin egen kunskap och att det abstrakta tänkandet utvecklas genom
konkreta och praktiska handlingar. Det som skiljer är snarare
utgångspunkten. Där Piaget ser människan som en biologisk varelse är
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Vygotskij mer intresserad av människans position i samhället och dess
kultur, hur hon utvecklar sitt språk och därigenom också själv utvecklas.
Med hjälp av språket strukturerar man tankeprocessen och
begreppsbildningen vilket gör att den kunskap man har om omvärlden
organiseras. Eftersom språket bygger på kommunikation av något slag är
det sociala samspelet enormt viktigt. Kulturen formar hur språket
används. Därför blir det också omöjligt att ha en generell och gemensam
kognitiv utveckling då olika kulturers olika kunskapsbegrepp och
inställning till kunskap skiljer sig åt avsevärt (Arfwedson, 1992).

Vygotskij upplevde aldrig att det skulle finnas ett tak för den mänskliga
begåvningen utan myntade uttrycket "den proximala zonen", vilket
innebär att det finns en spännvidd mellan det man känner att man kan
klara av på egen hand och det man kan klara av med hjälp. Häri ligger
utmaningen för läraren som blir en otroligt viktig person för elevens
lärande (Arfwedson, 1992).

I detta sammanhang kommer Ference Marton och Roger Säljö in med sin
forskning om inlärning och omvärldsuppfattning. Sedan början av 1970-
talet har de vid Göteborgs universitet sysslat med dessa frågor (Marton m
fl, 1999). Eftersom jag presenterar dessa båda herrar utförligare längre
fram nöjer jag mig med att nu enbart placera in dem i detta större
sammanhang.

Figur 4.  Frigörande pedagogik (Hultman, 1976)

Ytterligare en pedagogisk modell får avsluta denna historiska odyssé,
nämligen den frigörande pedagogiken. Även här samspelar alla aktörerna,
men denna gång inom ramen av en syn på samhället (Maltén, 1981).
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Genom dialog mellan lärare och elev blir dessa medvetna om vilken roll i
samhället de spelar samt samhällets inflytande på individen. Syftet är att
en frigörelse ska bli möjlig (Hultman, 1976).

En av de mest kända pedagogerna inom denna inriktning är John Dewey,
som jag också ska återkomma till längre fram. Dewey, liksom Piaget, har
varit betydelsefull för läroplaner och måldokument i den svenska skolan.
Det är flera av hans pedagogiska visioner som kan kännas igen i dagens
styrdokument (Hartman & Lundgren, 1980). Dewey var inte fullt så
revolutionerande som Célestin Freinet och Paulo Freire, vilka båda genom
sin pedagogik radikalt ville förändra samhället t ex genom att utjämna
klasskillnaderna och stärka de förtrycktas och underprivilegierades
position (Maltén, 1981).

METOD

Anledningen till att jag valt att göra en litteraturstudie och inte en
empirisk undersökning är att jag ville få mer tid att fördjupa mig i dels
vad PBL innebär och dels vad de tre pedagogerna Dewey, Marton och
Säljö har att säga om inlärning och lärande. Trots detta har jag bara tagit
del av en bråkdel av det material som finns tillgängligt eftersom tiden har
varit knapp.

Min första tanke med detta arbete var att jämföra tre olika sätt att arbeta
på i skolan, PBL, portfoliometoden och de olika inlärningsstilar som tar
upp individens olika intelligenser och sätt att lära på, dels med varandra,
dels utifrån ett pedagogiskt perspektiv med tre olika vinklingar som
Marton, Säljö och Dewey står för. Ett par veckor in i arbetet med de tre
pedagogerna insåg jag att det skulle bli alldeles omöjligt att hinna med ett
så stort arbete inom de givna tidsramarna.

Jag började med att läsa Marton, Säljö och Dewey. När det gäller Marton
och Säljö gav båda ut en ny bok under förra året, vilka blev
utgångspunkten för mitt sökande efter mer material. Genom att läsa
artiklar om dessa böcker och författarnas resonemang i olika pedagogiska
tidskrifter, fick jag tips och referenser till vidare läsning. Utifrån det
centrala jag fått fram från varje författares böcker, skrev jag ner ett antal
frågor som skulle kunna användas när jag tittade närmare på PBL utifrån
de tre nämnda författarnas idéer. Dessa frågor har omarbetats något
under arbetets gång och ändrats lite till karaktären för att bättre stämma
överens med det jag arbetade med. Litteratur sökte jag på biblioteket
med hjälp av dels den lokala sökmotorn Horizon, dels den nationella
Libris. Jag hittade mycket intressanta titlar och tidskrifter genom att
studera olika böckers referenslistor. En del återkom i flera sammanhang
och då försökte jag få tag i de böckerna för att själv avgöra om det var
något för mig.
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När det gäller PBL verkade det, till min stora förvåning, först inte finnas
speciellt mycket att läsa, men genom att vidga sökningarna till den
nationella sökvarianten hittade jag betydligt mycket mer av intresse.

Eftersom jag utbildas för att arbeta i grundskolan, kände jag att det var
intressant att se om det går att använda sig av PBL i grundskolan. Jag
valde även att beskriva PBL ur ett elevperspektiv. Litteraturen täcker inte
speciellt väl denna nivå, så därför blev jag tvungen att göra egna
tolkningar och sammanställningar. Dessa återfinns under resultatavsnittet.

Hur själva arbetet skulle läggas upp har skett i samråd med min
handledare och utifrån Hartmans Handledning (1993).

Det har varit viktigt att skriva kontinuerligt och i anslutning till det jag
läst, för att inte tappa bort var jag var och var jag hittade informationen
någonstans.

Metoddiskussion

På grund av tidsbrist beslöt jag att koncentrera mig på PBL.
Portfoliometoden, den mest begränsade metoden av dessa tre alternativ,
har jag praktisk erfarenhet av från olika slöjdkurser under utbildningen
och därför kände jag inte samma behov att utforska den ytterligare. Valet
stod därför egentligen mellan inlärningsstilarna och PBL. Att ha med båda
alternativen skulle fortfarande bli för stort och ta för lång tid, då det finns
mängder av litteratur att läsa, framför allt om inlärningsstilarna. Det som
gjorde att jag till slut valde PBL var att denna metod, eller snarare detta
begrepp, är något jag som student stött på under utbildningen men ofta
haft en känsla av att lärarna inte riktigt vet vad de pratar om. Intrycket av
PBL i praktiken har mest känts som en dålig ursäkt för att ekonomin
tryter, då förklaringen till varför vi haft så få lärarledda tillfällen mellan
varven varit att kursen skulle vara en PBL-kurs. Detta har gett mig som
student en mycket vag och diffus bild av hur man arbetar enligt PBL.
Under detta arbetes gång har det blivit klart att mina intryck har stämt
ganska bra. PBL är definitivt inte enbart ett arbetssätt där studenterna,
enskilt så väl som i grupp, ska klara av arbetet utan lärare eller
handledare. Tvärtom är handledarens roll väldigt betydelsefull för att PBL
ska fungera.

Lite märkligt blev det att fördjupa sig i en metod/filosofi med så tydliga
rötter i alla tre pedagogiska författare jag valt att studera, helt utan något
att jämföra med. Jag kände att arbetet förlorade udden till viss del och
blev utan mening, vilket är lite ironiskt med tanke på att det hela handlar
om meningsfullt lärande. Räddningen kom när jag under slutpraktiken fick
höra talas om Inger Enkvists bok i vilken hon sågar 1900-talets
flumpedagogik och är väldigt kritisk till PBL. Nu kunde jag få tillbaka lite
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av vad jag tänkt från början, något att jämföra med. Dessutom tillför
detta arbetet lite mer stuns och spänning pga de olika författarnas olika
ståndpunkter.

LÄRANDE ENLIGT MARTON, SÄLJÖ OCH DEWEY

Introduktion

Huvudintresset i hela arbetet gäller hur man kan få ett bra och mer
meningsfullt lärande. Genom att studera Marton, Säljö och Dewey
kommer tre olika inställningar och attityder till inlärning och lärande fram
på ett tydligt sätt.

Dessa tre herrars plats och ställning i den pedagogiska historien framgår i
bakgrunden. Här tänker jag presentera dem och deras tankar lite mer
utförligt.

När man läser Martons respektive Säljös senaste böcker (Marton & Booth,
2000; Säljö, 2000) verkar de ha fokus på olika saker. I Martons fall på
vilken inställning till lärande man har och i Säljös fall på vilken roll
omgivningen spelar för lärandet. Letar man lite tillbaka i tiden hittar man
en mängd material som de båda två jobbat tillsammans med. Lite
förenklat kan man kanske säga att den gemensamma utgångspunkten är
det som Marton fortfarande arbetar med, medan Säljö gått vidare in på
omgivningen i ett sociokulturellt perspektiv. Med detta vill jag bara
förklara hur det kommer sig att Säljö finns med som referens när jag
presenterar Martons tankar lite utförligare.

Marton

I början av 1970-talet samlades vid Pedagogiska institutionen vid
Göteborgs universitet en grupp pedagogiskt intresserade forskare för att
gemensamt studera inlärning på ett nytt sätt. Det man ville ta reda på var
hur det kommer sig att vissa människor får ut så mycket mer av en
skriven text än andra (Marton m fl, 1999). Gruppen fick ett namn efter
den forskning de bedrev, INOM-gruppen, som står för INlärning och
OMvärldsuppfattning. Med denna gemensamma utgångspunkt forskade
Marton och Säljö under en tid för att under arbetets gång fördjupa sig i
sina respektive inriktningar där de skiljer sig åt något.

Både Marton och Säljö har gjort många undersökningar som visar hur
resultatet är beroende av vilken inställning eleven har till lärande.
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När en grupp elever läser en text kan man lätt urskilja två kategorier. I
den ena kategorin ligger tyngdpunkten på att samla in fakta och
information samt att komma ihåg detta till ett senare tillfälle. Den andra
kategorin är mer intresserad av att hitta en mening och ett sammanhang.
För dessa personer är lärande samma sak som att förändras genom de
nya kunskaperna (Marton & Booth, 2000).

Det första sättet, att koncentrera sig på delarna och texten i sig och dess
disposition, kallar Marton en ytinriktning, det andra sättet där eleven
koncentrerar sig på att förstå texten som helhet och försöka förstå vad
författaren vill med sin text kallas en djupinriktning (Marton m fl, 1996).
Beroende på vilken inställning till lärande eleven har kan man placera in
honom/henne i underkategorier till yt- respektive djupinriktningen. Här
följer en sådan indelning med gradvis förflyttning från yt- till
djupinriktning:

A. Lärande betyder att kunskapen utökas. Samla in fakta och information.
B. Lärande betyder att memorera och kunna återge. Fortfarande utifrån ett

konsumtionssynsätt, mata in något för att sedan rapa upp.
C. Lärande betyder att kunna tillämpa. Även utanför en studiesituation kan man

tänka sig att använda sina nya kunskaper.
D. Lärande betyder att förstå. Kunskapen används inte bara på det sätt man fått

lära sig utan blir en del av eleven och kan på ett naturligt sätt utnyttja
kunskaperna vid jämförelser.

E. Lärande betyder att kunna se på något på ett annat sätt. Eleven får ett vidare
perspektiv på saker och ting genom sina nya kunskaper.

F. Lärande betyder att man förändras som människa . (efter Marton & Booth,
2000, s 57-60)

För att förtydliga ytterligare något kan man säga att A-C representerar de
olika ytinriktade inställningarna, medan D-F står för de djupinriktade.

Lärande som att…

A  …utöka sin kunskap

B  …memorera och återge                         Lärande är i första hand att          
           återge

C  …tillämpa

D  …förstå

E  …se på något på ett annat sätt              Lärande är i första hand att            
           söka en mening

F  …förändras som människa

Figur 5.  Sammanfattning av A-F (Marton & Booth, 2000, s 61)
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Säljö

Säljö skriver att det inte går att studera lärandet som någonting för sig
eftersom det påträffas i samspel med andra faktorer, som i vilket socialt
sammanhang lärandet ingår. Han använder sig av ett exempel med en
gatuförsäljare som klarar av komplicerad huvudräkning när han/hon ska
sälja sina kokosnötter, men i en annan situation får stora problem att lösa
samma matematiska tal. Detta beror på att de två skilda situationerna
befinner sig inom olika "verksamhetssystem" (Säljö, 2000, s 138) vilket
betyder en aktivitet som utvecklats över lång tid. Det kan handla om
institutioner som skola, sjukvård och produktion men också olika typer av
yrken med specifika kunskaper och traditioner. Verksamhetssystemen
skapar ett större sammanhang för människors olika åtgärder och sätt att
vara. De finns kvar under lång tid eftersom de står för kunskap och
tjänster människan är beroende av. Då verksamhetssystemen sysslar med
sinsemellan olika saker, fungerar de också på skilda sätt. Det som är rätt
och riktigt i ett verksamhetssystem behöver inte alls vara det i ett annat.
Beroende av i vilket sammanhang/kontext man befinner sig, avgör det hur
man som individ ska bete sig och vad man kan förvänta sig ska inträffa.
Handlar det om skilda fysiska miljöer som i en läkarmottagning eller i ett
bibliotek beter man sig inte likadant, likaså när det gäller
kommunikationen, t ex om samtalet sker i en polisutredning eller vid
middagsbordet (Säljö, 2000).

Det som i den mer traditionella kunskapsförmedlingen kan upplevas som
inlärningsproblem, kan snarare ha att göra med svårigheten att känna
igen sammanhanget och förstå vitsen med det nya. Om man inte kan
använda sina nya kunskaper eller hitta dem i sin omgivning på ett
naturligt sätt blir det svårt att införliva dem till något eget (Säljö, 1992).
Att översätta kunskap från ett verksamhetssystem till ett annat är alltså
allt annat än självklart. Bara för att man kunde något i klassrummet är
det inte säkert man kan utnyttja exakt samma kunskap i ett annat
sammanhang (Säljö, 2000). Lärandet handlar om att skaffa sig
förhållningssätt till sin omgivning och att förstå hur man ska hantera olika
sociala miljöer (Säljö, 1992). Genom information, färdigheter och
förståelse blir det lättare att kunna avgöra hur detta ska utnyttjas
beroende av sammanhang (Säljö, 2000).

Dewey

Enligt pragmatikern Dewey måste kunskapen komma till nytta, annars
har den inget värde. (Maltén, 1981). För att undvika att skolan isoleras
från sin omgivning, vilket leder till svårare inlärningssituationer och
mindre motiverade elever, är det viktigt att skolan kommer närmare
samhället. Genom att se till att ämnena täcker in de problem eleverna lär
stöta på senare i samhället kan skolan bli mer verklighetsanknuten och
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kunskaperna få ett värde. Mottot "learning by doing" föddes.
Utgångspunkten för utbildningen skulle vara elevens intresse och bygga
på hans/hennes aktivitet. Detta intresse hos eleven gäller det att inte köra
över eftersom det står för och visar att det finns en förmåga hos eleven.
Lärarens uppgift blir då att hitta förmågan hos eleven och bygga vidare på
den (Hartman & Lundgren, 1980).

Att skilja de teoretiska delarna från de praktiska ansåg inte Dewey vara
en lyckad metod, snarare skulle man genom praktisk tillämpning komma
åt de mer teoretiska momenten på ett bättre sätt. Helst skulle det vara en
naturlig övergång mellan hemmet och skolan, så de kunskaper och
erfarenheter eleven har med sig hemifrån inte blir outnyttjade i
skolarbetet. Kunskapernas värde skulle öka i och med att nyttan blir
större. Ett känt sammanhang kan sannolikt bidra till detta. Man kan
genom de praktiska ämnena enkelt komma vidare till svårare abstrakta
och teoretiska delar, som vid matlagning utgå från olika livsmedel, i
textilslöjden de olika naturmaterialens förädling och användningsområden
för att bara nämna några exempel (Hartman & Lundgren, 1980). Utifrån
det redan kända kan barnets kunskaper utvecklas och förändras för att bli
till nya kunskaper, till praktisk nytta för både barnet och samhället
(Maltén,1981).

FRÅGESTÄLLNINGAR

Jag valde att se närmare på de tre pedagogerna Marton, Säljö och Dewey
för att utifrån dem studera metoden PBL. För tydlighetens skull valde jag
att placera frågeställningarna här mellan presentationen av de tre
pedagogerna och PBL.

Marton
- På vilket sätt finns tanken om ett djupinriktat lärande med i PBL?
- När under arbetsgången med PBL kan man använda sig av

begreppet djupinriktat lärande?
- Metodens för- och nackdelar med tanke på begreppet djupinriktning.

Säljö
- På vilket sätt använder man sig av omgivningens och

sammanhangets betydelse i PBL?
- När under arbetsgången med PBL kan man använda sig av tanken

om att lärandesituationens sammanhang och omgivning är
betydelsefull?

- Metodens för- och nackdelar med tanke på omgivning och
sammanhang.
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Dewey
- På vilket sätt märker man att Deweys tankar om learning by doing

har betydelse för PBL?
- När under arbetsgången med PBL kan man märka att begreppet

learning by doing är viktigt?
- Metodens för- och nackdelar med tanke på begreppet learning by

doing.

VAD ÄR PBL?

PBL står för problembaserat lärande och var något som dök upp under
1970- och 80-talen i läkarutbildningar, varifrån det spridits till många
andra utbildningar och sammanhang (Egidius, 1999). Begreppet kommer
från engelskans problem-based learning vilket i början översattes till
problembaserad inlärning, PBI. Då man mer och mer gått över till att
prata om lärande istället för inlärning, vilket jag tog upp i bakgrunden, fick
begreppet sin nuvarande form.

PBL är en pedagogisk metod som utgår från en humanistisk människosyn
där individen själv söker efter mening av egen fri vilja. Genom den
studerandes egna frågor och problemställningar, vilket metoden bygger
på, ska man utveckla ett självständigt livslångt lärande (Silén m fl, 1989).
Metoden kan utnyttjas som arbetsform eller filosofi. Som arbetsform blir
PBL ett bra komplement till den övriga undervisningen om man inte
känner sig hemma med att utforma hela utbildningen efter PBL (Egidius,
1999).

För att närmare beskriva hur PBL fungerar utgår jag i det följande från
den uppdelning i fyra aspekter som Helene Hård af Segerstad m fl (1997)
tar upp i sin bok om PBL. I centrum står eleven, den studerande, och det
innebär att utgångspunkten blir den kunskap och erfarenhet eleven redan
har om problemet. Det blir då tydligt vilken ytterligare kunskap som
behövs för att komma vidare med problemlösningen. Ett krav är att
problemet är hämtat ur en verklig situation, antingen en situation eleven
utbildar sig för att klara av eller en situation eleven känner igen på annat
sätt. Därigenom kommer problemlösningen att befinna sig i ett konkret
sammanhang. För eleven gäller sedan att själv styra sin lärprocess, vilket
innebär att se vad som är viktigt, ta reda på var den nödvändiga
informationen finns att få tag i, träna sig i att bearbeta den information
man fått fram och avslutningsvis kunna utvärdera sitt lärande. Då mycket
av problemlösningen görs i den grupp eleven tillhör, blir det där tillfällen
för varje gruppdeltagare att diskutera och prata om den kunskap man har
respektive inte har. Genom att bli tvingad att formulera sig på detta vis
inför andra i en trygg miljö, den lilla gruppen, inser eleven på ett effektivt
sätt vad han/hon är respektive inte är väl bekant med (Hård af Segerstad
m fl, 1997). Att den lilla gruppen fungerar på olika sätt beroende på
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gruppens medlemmar kan medföra att det tar tid innan vissa grupper får
ett bra klimat. Detta är givetvis något man som handledare måste vara
observant på och hjälpa till i de grupper där behov uppstår.

Själva arbetsgången är viktig för att allt ska fungera. Den är en hjälp för
gruppen att komma igång och inte fastna i fel hjulspår. Egidius (1999) har
något han kallar de sju stegen, från engelskan the seven jump, som
beskriver hur man bör lägga upp arbetet för bästa resultat. Om man inte
följer dessa steg missar man hela tanken med PBL enligt honom.

De sju stegen

A. Gruppen blir bekant med situationen genom att fallet läses högt och sedan
begrundas en stund. Begrepp, uttryck och termer förklaras. Fakta noteras på
skrivtavlan i en särskild kolumn.

B. Ett problem avgränsas: något som man tycker är konstigt och som man alltså
vill kunna förklara eller något som är otillfredsställande och som man vill
hantera på något sätt.

C. Problemet analyseras genom att hypoteser listas (i en brainstorming) för
förklaring av det som förefaller gåtfullt eller av det som är otillfredsställande
samtidigt som förslag till åtgärder kommer upp på tavlan.

D. Det som kommit fram granskas kritiskt och hypoteserna struktureras.
E. Kunskapsbehov formuleras för de studier som ska ta vid och pågå fram till

nästa sammankomst.
F. Lärandet sker i olika former och med användning av olika källor.
G. Problemet analyseras på nytt, nu med hjälp av kunskap om strukturer,

funktioner, systemeffekter, orsakspåverkan mm som studierna sedan förra
sammankomsten lett fram till och om det är något otillfredsställande föreslås
åtgärder för att komma till rätta med det. (Egidius, 1999, s 8)

För att få lite ordning och koll på vad som diskuteras och vad gruppen
kommer fram till föreslår Egidius en modell för hur detta kan
dokumenteras (se Figur 6).

   Fakta i texten    Problem   Hypoteser om samband   Frågor att besvara

Figur 6  Modell för dokumentation (Egidius, 1999, s 10)
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Tanken med denna modell (Figur 6) är att basgruppen tillsammans hjälps
åt att strukturera upp problemet. Vid första grupptillfället studeras
problemfallet. De fakta som finns med redan från början skrivs upp i den
första spalten. Vad det är för problem och vad fallet handlar om hamnar i
andra spalten. På detta vis blir arbetsgången tydlig och tankegångar och
eventuella lösningar försvinner inte från gång till gång (Egidius, 1999).

Figur 7  Modell på arbetsformer (Hård af Segerstad, 1997)

Hur ser det då ut för en elev som ska arbeta enligt PBL? För det första blir
eleverna uppdelade i grupper, som kallas basgrupper, inte större än 5-8
deltagare (Silén m fl, 1989; Egidius, 1999) för att inte antalet ska bli för
stort, vilket kan leda till anonymitet och intetsägande diskussioner, eller
ett för litet antal så det kan vara svårt att komma på bra idéer och
uppslag (Egidius, 1999). Det är i basgruppen den ovanstående modellen
används och blir styrande för vad som ska göras. Förutom arbetet i
basgruppen finns andra arbetsformer, som både Hård af Segerstad m fl
(1997) och Kjellgren m fl (1993) tar upp vilka kompletterar och hjälper
elevernas lärande. Färdighetsträning innebär allt från att räkna, skriva och
språkträning till att träna sig i att klara av vissa specifika situationer. Har
eleverna, enskilt eller i basgruppen, frågor kan de vända sig till
resurspersoner som är personer som är kunniga inom det aktuella
området. Genom fältstudier kan eleverna komplettera den information de
hittar i böcker och på andra sätt då de besöker lämpliga arbetsplatser för
att se hur det går till 'på riktigt'. Mycket av PBL är tänkt att använda på
högre utbildningsnivå än i grundskolan och lägger därför stor vikt vid
praktisk utbildning, vilket handlar om att den studerande kommer ut i den
framtida arbetsmiljön på praktik för att prova på vad det innebär. För att
kunna söka upp den information som krävs för att klara av att lösa
problemet behövs tillgång till ett bra bibliotek där eleverna självständigt
kan söka relevant information. Lektioner eller föreläsningar ska vara ett
komplement till det basgruppen gör och ger inledningsvis en introduktion
till temat för att senare visa på mer specialiserade inslag, som aktuell
forskning (Hård af Segerstad m fl, 1997 & Kjellgren m fl, 1993).

Färdighetsträning Resurspersoner

Fältstudier

Praktisk utbildning

Lektioner

Bibliotek
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Basgruppen jobbar efter den principen att alla i tur och ordning får prova
på rollen som ordförande och sekreterare. Inte förrän alla i gruppen varit
ordförande respektive sekreterare kan man vara det en andra gång. PBL
ger en klar och tydlig träning i demokrati (Egidius, 1999).

Lärarens uppgift i ett PBL-sammanhang blir något annat än i den
traditionella undervisningen. Här handlar det om att läraren ska handleda
och vägleda eleverna till att på bästa sätt söka den information de
behöver för att kunna lösa problemet (Hård af Segerstad, 1997). I stället
för att vara den som alltid styr hur undervisningen ser ut, får läraren en
mycket mer tillbakadragen position.

För och emot PBL

En av de personer som forskat och skrivit mycket om PBL under lång tid
är Charlotte Silén vid Linköpings universitet. Därför faller det sig naturligt
att med stöd av hennes doktorsavhandling visa på fördelar med PBL.

Det som talar för PBL är att dagens informationssamhälle har utvecklats
mot en mer individinriktad miljö, där varje enskild person måste ta sitt
eget ansvar för hur livet ska bli. Individen är aktiv och har möjlighet att
påverka och styra på ett helt annat sätt än i industrisamhället. I ett
sådant läge kan PBL hjälpa eleverna att utveckla sådana färdigheter att de
klarar av att arbeta självständigt, ta eget ansvar och tänka kritiskt. Eleven
avgör själv i vilken ordning saker och ting ska studeras inom det aktuella
problemområdet för få ut mesta möjliga. På detta sätt kan elevens inre
motivation och egen drivkraft stimuleras och utnyttjas (Silén, 2000).
Genom att arbetet bygger på att eleverna söker kunskap från många olika
källor kommer de också att inse ganska snabbt att det inte finns en enda
rätt lösning på problemet (Kjellgren m fl, 1993). Eleverna blir tränade i att
ifrågasätta och vara kritiska samt att varje individ har rätt till sin egen
åsikt. Detta är en viktig del i elevernas utveckling för att klara sig i dagens
samhälle där vi ständigt överöses med en mängd mer eller mindre
trovärdig information.

Som motvikt har jag använt mig av Inger Enkvist. Utifrån sina
erfarenheter av pedagogisk utveckling och undervisning på alla stadier
från högstadiet till universitet anser hon att effekten av att arbeta
problembaserat är överdriven. Istället ger det en sämre kunskapsgrund
för dagens skolungdomar att bygga sina högre studier på. Enkvist är för
den mer traditionella skolundervisningen där läraren enväldigt bestämmer
i vilken ordning saker och ting ska läras ut för att detta sedan ska kunna
repeteras grundligt. Det är läraren med sina ämneskunskaper och
utbildning som vet den bästa gången och som ska vägleda eleverna fram
till större kunskap. Utan de grundläggande kunskaperna kan man inte
begära att eleverna ska kunna förstå var de ska leta efter den nya
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kunskapen. Risken med att arbeta efter PBL är att det bara blir ett
ihopsamlande av fakta som staplas på varandra eftersom eleverna inte
alltid har grunden för att se sammanhangen och det logiska
resonemanget. Enkvist menar att lärarens roll blir betydligt mycket
mindre då man använder sig av metoden PBL. Detta leder, enligt Enkvist,
till att eleven blir lämnad ensam med ett stort material utan direkt
handledning till vad som är viktigt, var informationen finns och hur den
ska utnyttjas på bästa sätt (Enkvist, 2000).

RESULTAT

För att klara av att svara på de frågeställningar jag tagit upp, har jag läst
flera olika författares beskrivningar av hur PBL fungerar och hur man,
enligt dem, ska lägga upp ett arbete med PBL. Några direkta svar på mina
frågor finns inte att hitta i dessa böcker utan det följande bygger på mina
tolkningar av vad jag läst. Eftersom PBL är en form av grupparbete men
också innehåller en hel del enskilt arbete har jag försökt svara med tanke
på den enskilda eleven, med den förutsättningen att varje elev i sin
basgruppskonstellation jobbar aktivt efter bästa förmåga.

PBL och Marton

PBL bygger, som jag beskrev tidigare, på att eleven själv ska söka den
information som behövs för att lösa olika problem och klara av nya
situationer. Det är inte delarna för sig som är viktiga utan hur de hänger
ihop. Det holistiska synsättet utgör basen för PBL (Egidius, 1999). Detta
innebär att det är viktigt med en djupinriktning till materialet och det
aktuella fall man ska lösa för att PBL ska fungera. Genom att försöka
förstå helheten och finna en mening och ett sammanhang för att få
lösningen på problemet, arbetar man med PBL helt i linje enligt Martons
djupinriktade synsätt.

Det holistiska synsättet är framför allt framträdande inledningsvis och
avslutningsvis när man använder PBL. I början då gruppen tillsammans
kartlägger den individuella och den samlade kunskapen kring det givna
problemet bör diskussionen ta avstamp i en djupinriktning, genom att
försöka se till helheten för att komma fram till vad som fattas och vad
som krävs för att komma vidare. Beroende av vilken inställning eleven har
till sitt lärande blir resultatet i slutändan också olika. Är man inte ute efter
att förstå sammanhang och hur saker och ting hänger ihop, hittar man det
inte heller (Marton m fl, 1996).

Fördelen med djupinriktat lärande i PBL är att eleven får en känsla för de
sammanhang som problemet kan dyka upp i, en större förståelse då man
ser till helheten och inte bara delarna. Genom att förstå varför vissa saker
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bygger på varandra och hur de hänger ihop, kan motivationen öka för
även de moment som kanske normalt sett inte skulle vara de mest
intressanta att studera. Motsatsen blir att lära sig något utan att förstå,
vilket ger ett tråkigare arbete med studierna som kan resultera i sämre
studievanor (Marton m fl, 1996). Att det finns en helhet och ett större
sammanhang vilket kan leda till högre motivation, betyder inte att det
automatiskt blir enbart roligt och enkelt att lära. Givetvis kommer det
också att innebära att det blir en del s k traditionellt pluggande i
mittenskedet av PBL-processen för att komma åt kunskap och information
som krävs för problemlösningen.

Nackdelen är att man lägger mindre tid och energi till just delarna och
detaljerna, vilket kan resultera i att viktiga specialkunskaper inte
prioriteras. Eleven lämnar fallet med en allmän kunskap, men mindre
specifik. Fallet kan upplevas intressant och relevant att lösa och lära sig
mer om, men det kan också innebära, om problemet täcker in ett för stort
område, att det inte blir möjligt att gå vidare på alla sidospår som dyker
upp. Sidospår kan ge en bredare och säkrare grund att stå på.

PBL och Säljö

Något av det viktigaste med PBL är att de problem eleverna ska lösa
tillsammans i sin basgrupp kommer från verkliga och konkreta
sammanhang (Silén m fl, 1989 & Egidius, 1999). Med andra ord spelar det
stor roll vilket sammanhang problemet är hämtat från. PBL som metod
uppstod i yrkesutbildningar vilket ger förklaring till detta. Under en
utbildning till läkare och sjuksköterska t ex finns det en mängd tillfällen ur
verkligheten att ta relevanta och konkreta problem för att studenterna ska
få lära sig lösa dem i så verklighetstrogna miljöer som möjligt (Kjellgren
m fl, 1993).

Går man däremot ner till grundskolans nivå blir situationen en annan. Fullt
så många relevanta och konkreta verklighetssituationer att ta problem
ifrån jämfört med en yrkesutbildning finns kanske inte då det här handlar
om en mer grundläggande kunskapsnivå. Trots detta är jag övertygad om
att det finns gott om möjligheter att jobba enligt PBL i grundskolan.
Beroende på hur läraren lägger upp sin undervisning, vilka mål man sätter
upp för sig och sin klass, ger detta olika möjligheter att variera
problemens utformning. Utmaningen för läraren och skolan blir att försöka
få till stånd en dialog med eleverna och ta reda på vad de intresserar sig
för. Då kan man också få tips och idéer till tänkbara problem att arbeta
med. Kan man inte jobba ämnesövergripande blir det upp till den enskilde
läraren att hitta ett förhållningssätt inom det egna ämnet. För att klara av
att lösa uppgiften blir det avgörande hur mycket information man
inledningsvis kan få fram ur vilket sammanhang och i vilken omgivning
problemet befinner sig i. Hur bra man är på att använda sin kunskap,
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gammal som ny, genom att översätta den i olika situationer, vilket inte är
självklart (Säljö, 2000) kan också vara avgörande.

Sammanhanget i vilket problemet befinner sig, är hela tiden mer eller
mindre viktigt. Utan sammanhanget faller hela tanken med PBL och då får
man ett grupparbete av annat slag.

Fördelar är att problemet får en naturlig verklighetsförankring och att det
leder till att eleven kan förstå hur saker och ting hänger ihop, vilket
hjälper eleven att hitta ett djupinriktat synsätt snarare än det ytinriktade.
Genom att eleven inser att han/hon saknar viss kunskap och därmed inte
kan lösa problemet kan han/hon känna sig sporrad och motiverad att söka
mer information och kunskap för att bli bättre på att klara av just de
situationer där det aktuella problemet kan dyka upp.

Nackdelar är att det kan vara svårt att hitta bra verklighetsanknutna
problem utan att det hela blir krystat och får en konstlad känsla. Då är
risken stor att det hela får motsatt effekt och eleven i stället upplever
problemlösningen som meningslös. En annan nackdel kan vara om eleven
inte upplever problemet som ett problem värt att lösa, att lägga ner tid
och energi på.

PBL och Dewey

Deweys tankar är centrala för PBL. Förutom att ha en verklighetsanknuten
inlärningssituation menar Dewey att eleven behöver få använda sig av de
egna kunskaperna i kombination med det nya genom praktiskt tillämpning
(Hartman & Lundgren, 1980). Under hela problemlösningsprocessen kan
man också mer eller mindre se att eleven får prova sina kunskaper
konkret och på detta sätt lära sig vad han/hon redan kan och vad som
måste fördjupas.

Den praktiska tillämpningen är väldigt beroende av vilken typ av problem
som ska lösas. Beroende av hur mycket praktisk tillämpning läraren vill
att eleverna ska få, gäller det att formulera själva problemet så det blir
möjligt att genomföra arbetet på detta sätt.

Att aktivt söka sin kunskap och formulera den så det hela blir begripligt är
en form av praktisk tillämpning när det gäller språkträning (Hård af
Segerstad m fl, 1997). En annan form av praktisk tillämpning kan
innebära att eleven, efter avslutat arbete i basgruppen, ska klara av att
förstå och hantera en ny situation genom att demonstrera sina nya
kunskaper.

Fördelar är att problemet som ska lösas blir mer konkret då eleven ställs
inför utmaningen att själv få göra och prova på hur det ska vara. När man
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läst sig till en mängd information kan den praktiska tillämpningen vara det
som krävs för att "polletten ska trilla ner" och eleven verkligen ska förstå
hur det går till. Teorin i kombination med praktiken ger en helhetsbild av
problemlösningen. Dewey skriver om barnets liv som "en odelbar enhet"
(Hartman & Lundgren, 1980, s 101) där barnet inte känner till
uppdelningen i olika ämnen på det sätt skolan gör. Det talar för att ta
arbeta utifrån ett större perspektiv där hela kroppen och alla sinnen får
vara med i lärandet, på samma sätt som barnets lek och upptäckarfärd
ser ut. En annan fördel är att eleven får prova något som han/hon kanske
aldrig skulle testat annars, utan bara nöjt sig med att läsa om i teorin.

Nackdelar kan vara att det inte alltid är alldeles självklart hur problemet
ska formuleras så det blir möjligt att genomföra i praktiken och inte bara
teoretiskt. Man vill helst inte bara hamna i klipp-och-klistraaktiviteter utan
det ska vara något som känns intressant och motiverande för eleverna,
men inte innebära enorma ansträngningar från lärarens håll för att det ska
kunna realiseras. Samtidigt får det inte heller leda till att man stannar på
en enkel och ytlig nivå för att undvika strul och trassel vid den praktiska
tillämpningen.

DISKUSSION

Meningsfullt lärande och PBL

Kan man då få ett meningsfullt lärande med PBL? Så som jag ser ett
meningsfullt lärande bör det bli möjligt att få det. Även efter vad jag fått
fram att Marton, Säljö och Dewey menar med ett meningsfullt lärande har
metoden PBL stora möjligheter att ge detta. Genom att sträva efter ett
djupinriktat lärande för att få ett helhetsperspektiv på problemet, att
hänsyn tas till det sammanhang och den omgivning problemet befinner sig
i, samt teori i kombination med praktisk tillämpning ger detta
sammantaget goda förutsättningar för ett meningsfullt lärande. Självklart
är det krävande för både lärare och elever att arbeta på detta sätt
eftersom det förutsätter ett större eget ansvar, men med träning och
handledning blir det lättare med tiden.

Det gäller att vara uppmärksam på att inte försöka täcka in för mycket
inom varje enskilt problemfall. Avgränsningen är betydelsefull för att
arbetet ska kännas meningsfullt. Ska ett för stort område rymmas inom
ett fall, blir det inte möjligt att genomföra ett bra och relevant arbete. Det
kan istället leda till att slutresultatet blir att eleven insett ännu tydligare
än inledningsvis hur lite han/hon kan i ämnet.
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Att använda PBL som komplement till andra undervisningsmetoder är
något jag definitivt kommer att göra. Jag tror på en varierad undervisning
där eleven får arbeta på olika sätt. Fördelarna är många med PBL. Det
skapar förutsättningar för inblick och träning i vad demokrati handlar om,
eleven lär sig ta eget ansvar och får också ta konsekvenserna av sina val
under problemlösningen.

Inger Enkvists syn på skolan

Det är intressant att läsa om hur fel någon kan tycka att det nuvarande
skolsystemet är. Att se på inlärning som ett samspel mellan lärare, elev
och ämne, innebär att läraren med sina kunskaper om eleven och ämnet
blir länken mellan dessa två. Nu har utvecklingen gått mot att läraren och
eleven fått en mer personligt präglad kontakt som är mer av social än
pedagogisk karaktär. Hur ämnet ska hanteras får eleven klara av på egen
hand. På detta sätt beskriver Enkvist hur lärarens roll i PBL har försvunnit
nästan helt och hållet och eleven är istället alldeles hänvisad till sig själv
(Enkvist, 2000).

Skulle det vara så att lärare arbetar med PBL på ett sådant vis, håller jag
med Enkvist om att det inte är en metod som främjar ett brett
kunskapsinhämtande. Nu är inte tanken bakom PBL att läraren ska lämna
över allt till eleven och basgruppen och jag tror inte heller att de flesta
lärare som verkligen jobbar enligt PBL lämnar över så mycket på eleverna.
För mig är det alldeles självklart att det krävs en stor lärarinsats bakom
ett fungerande PBL-fall. Dels handlar det om att hitta ett bra problem att
arbeta med, dels handlar det om att handleda eleverna, enskilt och i
gruppen, så de hamnar på bra och givande spår. Att arbeta efter en ny
metod kräver att lärare såväl som elever blir insatta i vad det innebär, hur
metoden fungerar och vilka krav som ställs för att allt ska bli bra.

Mycket av resonemanget i Enkvists bok bygger också på att den rådande
postmoderna strömningen i samhället, som är mer intresserad av musik
och mode än naturvetenskap, hindrar skolans möjligheter att nå dagens
ungdomar. Enkvist fortsätter sitt resonemang med att det är konsumtion
och underhållning som prioriteras medan samhället hamnar bland det som
är ointressant. Därför menar Enkvist att denna inställning leder till att
eleverna har svårt att känna sig motiverade inför skolans innehåll och att
de inte inser vikten av de baskunskaper som läroplanen har ställt upp. I
kombination med att kraven sänkts för att alla ska kunna gå igenom
grund- och gymnasieskolan och ha möjlighet att studera vidare på
universitetet urholkas kunskapsbasen hos den svenska ungdomen. Att
arbeta enligt PBL, där ansvaret för lärandet läggs över på eleven,
förbättrar inte situationen menar Enkvist (2000).
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Jag håller inte med Enkvist i allt hon skriver. Mycket av de problem hon
nämner kan också skyllas på att resurser har skurits ner vilket syns bland
annat genom ökat antal elever/vuxna.

Fortsatt forskning

Efter denna litteraturstudie känner jag att det skulle vara väldigt
intressant att fortsätta med en empirisk undersökning om PBL i
grundskolan. Den litteratur jag läst om PBL har uteslutande handlat om
hur metoden ska användas för vuxenstudier och då i olika typer av
yrkesutbildningar. Därför känns det intressant att försöka ta reda på hur
vanligt det är med PBL i grundskolan och om det är vanligare i vissa
årskurser än andra. Vilken typ av problem som används och hur de
inblandade, elever och lärare, upplevt att arbeta enligt PBL, om det gett
för- respektive nackdelar mot den ordinarie undervisningen. Något som
också är av betydelse är vilken inställning lärare och elever hade inför
projektet, om PBL var något nytt eller om de arbetat enligt PBL förut.
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