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SAMMANFATTNING

I detta arbete har vi studerat några pedagoger och deras syn på lärande. Utifrån

deras teorier samt med hjälp av våra egna erfarenheter har vi skissat på en

undervisningsmodell som utgår från ett helhetsperspektiv i lärandet.

En viktig del i dagens skola är att eleven själv kan och ska kunna påverka sin

lärandesituation samt ta ansvar för sitt arbete. Dessutom bör undervisningen ligga

så nära elevens verklighet som möjligt för att på ett bättre sätt fånga hans/hennes

intresse och öka motivationen.

Istället för att arbeta ämnesvis vill vi utgå från olika områden som ligger eleverna

nära. Dessa områden delar vi in i olika teman. I varje tema integreras sedan de i

grundskolan förekommande ämnena i så hög utsträckning som möjligt. Varje tema

är indelat i en basdel och en forskningsdel. Basdelen tillgodoser de ämneskunskaper

som krävs enligt kursplanerna, medan forskningsdelen däremot tillgodoser de enligt

läroplanen föreskrivna kraven på ett undersökande arbetssätt samt elevens egna

intressen.
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1   BAKGRUND

När vi påbörjade våra studier hösten 1994 var den nya läroplanen Lpo 94 med

tillhörande kursplaner nyss utgivna. De lades i vår hand i form av häften som med

tiden kom att bli det material vi mer än något annat fördjupade oss i. Häftenas

innehåll och mening och olika tolkningar blev ofta föremål för heta debatter och

diskussioner. Kreatörerna av detta arbete (Lotta och Dennis) reste båda två med tåg

mellan Norrköping och Linköping och tågkupén var ett utmärkt forum för givande

diskussioner. Snart fann vi att våra uppfattningar i många olika frågor som berördes

under utbildningen var snarlika. De många diskussionerna under våra resor till och

från Linköping utgör det frö som i sin tur grott och vuxit till den idé som nu

presenteras i detta arbete.

När vi så småningom vid flera olika tillfällen kom ut på praktik tycktes det oss som

om man skulle kunna göra på ett annorlunda sätt, för att i högre grad uppnå en

samstämmighet mellan de uttalade uppgifter skolan har enligt Lpo 94 och de

metoder/arbetsupplägg som tillämpades. Många är de olika exempel på hur man

kan planera och organisera skolarbetet, både bra och mindre bra, som mött oss

under utbildningstiden. De enligt vår mening goda exemplen, har vi samlat på och

alla dessa, utifrån olika sammanhang, utgör nu grunden för den modell vi försökt

skapa och som möjligen är en väg att gå för att närma sig intentionerna i den

senaste läroplanen. Vår förhoppning med detta arbete är att försöka uppnå en

större överensstämmelse mellan styrdokument och verklighet, vilket ytterst handlar

om att ge eleverna de kunskaper de behöver för att kunna leva och verka i dagens

samhälle.

     “Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde

och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny

kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ.



     En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få

möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

arbeta självständigt och lösa problem.”1

Vårterminen 1999 började vi arbeta tillsammans. Lotta kom in i den klass Dennis

redan arbetat med under en termin och nu kunde det samarbete vi redan under

utbildningen pratat om påbörjas. Våra funderingar omkring arbetssätt, metoder och

innehåll kunde nu på allvar börja prövas och justeras. Vi arbetade då i år 6 och

skulle till hösten 1999 börja med en ny klass i år 4. Vi bestämde oss för att det

tilltänkta arbetssättet i klassen också skulle utgöra ämnet för vårt examensarbete.

Lotta arbetar fortfarande med samma klass, medan Dennis däremot finns på annan

skola nu. Vår tanke var att arbetet skulle ha kommit igång redan under första

terminen av fyran men så blev inte fallet. Orsakerna till detta är flera, dock är de

inte relaterade till själva arbetsmetoden eller upplägget och därför berör vi dem inte

närmare. Under vårterminen kunde vi däremot påbörja arbetet med vår idé och kan

således i detta arbete få med vissa reflektioner omkring densamma i

slutdiskussionen. Arbetet i klassen fortskrider även idag efter våra tankar och idéer,

men med den förändringen att det är Lotta tillsammans med en ny kollega som

arbetar i klassen nu. Dennis å sin sida arbetar idag på en annan skola där man

arbetar i enlighet med de tankar och idéer som vi diskuterar i detta arbeta.

1.1   Syfte

Syftet med arbetet är att skapa en modell för tematiskt inriktat arbetssätt där

undervisningen utgår från en helhetssyn.

                                                
1 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, s. 7



1.2   Problemformulering

Vilken betydelse har begreppen "tema/tematiskt" i undervisningssammanhang i

Lgr 80 och Lpo 94?

Vad i Lpo 94 talar för en helhetssyn i undervisningsprocessen?

Hur kan en modell för ett tematiskt inriktat arbetssätt se ut?

Vilka förutsättningar krävs för att genomföra modellen?

1.3   Definitioner

Att arbeta tematiskt eller i teman innebär för oss att sträva efter ett

helhetsperspektiv i kunskapssökandet om den verklighet vi befinner oss i. För att

uppnå detta helhetsperspektiv i så hög grad som möjligt behöver den värld vi lever

i belysas ur så många olika synvinklar som möjligt. Istället för att dela upp

verkligheten i ämnen, integreras ämneskunskaper från olika områden i ett vidare

perspektiv. Genom att studera ett ämnesområde utifrån ett brett perspektiv men

också gå på djupet, kan man på ett mer heltäckande sätt beskriva den komplexa

verklighet vi lever i och i högre grad påvisa olika samband.

Idag är arbetet i grundskolan i hög grad inrutat i små korta arbetspass med än det

ena än det andra ämnet. Att genomleva dagen med 40- eller 60-minuterspass i olika

ämnen, utan någon som helst (eller i bästa fall liten) koppling emellan känns

onaturligt. Istället vill vi tänka oss ett tema som bas/utgångspunkt, utifrån vilket

man sedan inhämtar kunskap från olika områden.

Tematiskt inriktat arbete ser vi som någonting annat än temaarbete. Kanske skulle man

kunna kalla den ovan givna definitionen för ett tematiskt inriktat arbetssätt och att

detta arbetssätt sedan skulle kunna inrymma olika temaarbeten (utifrån olika elevers

önskan om fördjupningsområden). Arbetssättet avser då snarare den röda tråden i



allt skolarbete och innebär då t.ex. att utveckla elevernas eget ansvarstagande i sitt

arbete (gällande sig själva och kamraterna), lära eleverna att själva formulera frågor

och problem som de sedan på ett undersökande (forskande) sätt söker svar på,

redovisa resultaten på ett tydligt, varierande och tilltalande sätt och sträva mot att

inte fastna i ”ett fack” (t.ex. historia). När ett tema bearbetas är det viktigt att hålla

lusten, nyfikenheten och arbetsglädjen vid liv för att skapa motivation. De

praktisktestetiska ämnena blir en naturlig del av det totala arbetet och inte

någonting ”på sidan om”, utan koppling till de teoretiska delarna av lärandet.

Dessa funderingar utesluter inte att olika ämneskunskaper ”gnuggas” inom sin egen

lilla snäva ram. Kanske finns det kunskap som inte kan läras in på annat sätt än

genom nötning? Vi tänker exempelvis på grammatik och multiplikationstabellen.

Visst finns det fördelar med att skärma av och att fokusera på en specifik uppgift

inom ett särskilt ämnesområde. Det är ibland ett måste och en viktig kunskap i sig

att också kunna avgränsa ett problemområde, liksom att kunna integrera det med

andra kunskapsfält för att kunna se ett samband. Det kan vara ett sätt att

möjliggöra en fördjupad förståelse av problemet eller uppgiften, men likväl behöver

det avgränsade området i sinom tid placeras in i ett större sammanhang och ett

vidare perspektiv. Med detta synsätt blir det arbetssätt vi tidigare omnämnt som

tematiskt inriktat arbete en möjlig väg att gå för att eleverna lättare ska kunna finna

mening och motivation i det dagliga skolarbetet.

1.4   Uppläggning och genomförande

Detta arbete är resultatet av flera års diskussioner under utbildningen, erfarenheter

från tiden då vi arbetade tillsammans samt litteraturstudier. Under arbetets gång har

huvudansvaret för olika delar i arbetet fördelats för att sedan redovisas för

varandra, diskuteras, göras stoffurval och slutligen sammanfogas till ett

sammanhängande arbete. Allting har stötts och blötts, vänts och vridits på ett



oändligt antal gånger. Resultatet är en sammansmältning av skrivet, tänkt och talat

från oss båda och därför är det i slutprodukten omöjligt att peka på exakt vem som

gjorde vad.

Först i arbetet redovisas vad litteraturen givit oss. Vi har dels studerat grundskolans

styrdokument och dels facklitteratur som tar upp temaarbete och tematiskt

arbetssätt. Ingen djupare historisk tillbakablick har gjorts. Orsaken därtill är att vi

främst vill fokusera på dagens arbetsmetoder i skolan utifrån det samtida samhällets

krav på kunskaper och färdigheter i det kommande arbetslivet.

Sedan görs en kort sammanställning av de pedagoger vi valt att titta lite närmare på,

vilka de är och kort om deras livsgärning. Detta för att de som så önskar eller

behöver för vidare läsning, ska få en viss förförståelse för de uppgifter som sedan

följer. Därefter tas respektive pedagogs syn på lärande och kunskap upp.

Därefter följer en redovisning av den tänkta arbetsmodellen. Först presenteras

övergripande hur arbetet läggs upp. I nästa steg preciseras och konkretiseras idén

med ett exempel. Vi belyser hur vi gått tillväga när vi listat olika tänkbara

temaområden så att intresserade har möjlighet att göra detsamma. De

praktisktestetiska ämnenas betydelse för ett lyckat resultat lyfts också in i

diskussionen. I detta avsnitt finns också med aspekter som rör själva organiseringen

av arbetet som t.ex. schema, personalresurser, den fysiska miljön och material.

Slutligen presenteras så vår syn på den tänkta modellens för- och nackdelar. Vi

diskuterar bl.a. metoder, upplägg, organisation, schema och läromedel.

Förhoppningsvis kan vårt arbete inspirera andra att pröva någonting annat.

Den metodbok som använts i arbetet är Hartmans Handledning.2

                                                
2 Hartman S.G., Handledning , Linköping, Skapande Vetande, Rapport nr 17, 1993



2   LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 Definitioner och begrepp

För att underlätta vidare läsning vill vi försöka belysa vilken innebörd begreppen

"tema/tematiskt arbetssätt" har i olika sammanhang och texter. Lgr 80 och Lpo 94

utgör en stor och viktig del av det material vi använt i vårt arbete och därför är det

naturligt att det är därifrån vi hämtar definitionerna.

2.1.1   "Tema/tematiskt arbetssätt" enligt Lgr 80

I Lgr 80 talas det om tema i termer som t.ex. fördjupningsuppgifter, tidskrävande

arbetsmetoder, långa sammanhängande arbetspass och tillämpning av nyvunna kunskaper.

Lärare och elever ska inom temaarbetets ramar ges utrymme att använda mer

tidskrävande arbetsmetoder än vad man vanligen har möjlighet till. Detta ska ske

genom att långa sammanhängande arbetspass planeras in i undervisningen. Vissa

riktvärden för hur mycket tid som bör finnas till förfogande per vecka anges i

läroplanen. Därigenom ska arbetsuppgifterna också kunna bli mer omfattande.

Dock ska arbetet utgöras av ett begränsat område inom ramen för de obligatoriska

ämnena. Man pekar på nödvändigheten av att de nyvunna kunskaperna får

utrymme att tillämpas för att därigenom skapa en mening med lärandet - låta

eleverna ta till sig kunskapen som sin egen. Även om ämnesövergripande arbete

förordas i flera olika fall, finns det inga direktiv som säger att det måste vara så.

2.1.2 "Tema/tematiskt arbetssätt" enligt Lpo 94

I den nuvarande läroplanen används inte begreppet tema. Istället används begrepp

som komplexa samband, överblick och sammanhang, större kunskapsområden, övergripande

perspektiv och ämnesövergripande arbete. Det betonas att eleverna måste ges



studiefärdigheter och metoder för att kunna orientera sig i den komplexa verklighet

vi lever i. För att kunna se djupare samband krävs att vissa övergripande perspektiv

beaktas i undervisningen, t.ex. internationellt och etiskt. Dessutom talas det om att

olika aspekter, som t.ex. det intellektuella, det praktiska och det estetiska, ska

beaktas i skolarbetet. Både lärare och rektor har ansvar för att skolarbetet

organiseras så att ämnesfördjupande och ämnesövergripande arbete möjliggörs.

Rektor är ytterst ansvarig för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i

de olika ämnena i undervisningen.

2.2 Om temaarbete från tiden för Lgr 80

Genom Lgr 80 kom tema in i läroplanen. Där fanns anvisningar om hur man skulle

jobba med temastudier och hur upplägget av tema skulle gå till. Tema definierades

då så här:

”Temastudier är fördjupningsuppgifter som lärare och elever väljer att utföra inom de

obligatoriska ämnenas ramar.”3

Nedan följer några korta citat från Lgr 80 beträffande tema:

”Det bör [ . . .] vara möjligt att ägna långa, sammanhängande pass åt temastudier. Om man

under tiden för temastudier periodläser och koncentrerar arbetet till vissa veckor under läsåret

får eleverna ytterligare möjligheter att ägna sig åt mer omfattande arbetsuppgifter.”

”Innehållet i ett tema skall hålla sig inom ramen för de huvudmoment i det eller de berörda

ämnena. Men arbetet skall syfta till fördjupning inom ett begränsat område, ge eleverna

möjlighet att tillämpa också tidskrävande arbetsmetoder och planera och ta ansvar för en större

arbetsuppgift.”4

”Temaarbeten eller redovisning av olika uppgifter kan ibland koncentreras till hela dagar.”5

                                                
3 Läroplan för grundskolan, Lgr 80, s. 35
4 a.a. s. 35
5 a.a. s. 47



Enligt Gerd och Gerhard Arfwedson tolkades det som stod i läroplanen på många

olika sätt. En del lärare såg införandet av tema som ett erkännande av de temadagar

och temaveckor som de arbetat med tidigare. Några såg det som en bekräftelse på

det arbetssätt som de hade använt sig av var rätt. De satte då namnet Tema på sitt

traditionella arbete. En del menade att införandet av tema var för att ge eleverna

studiero och få tid att fördjupa sig. Men enligt Gerd och Gerhard Arfwedson såg

de flesta temastudierna som en nyhet som krävde en förändring av skolarbetet.6

Arfwedsons presenterar i sin bok fem olika modeller av temaarbete som alla ryms

inom ramen för det som står i Lgr 80. De fem modellerna är följande:

1. Klasslärarmodellen: Stor frihet att välja arbetssätt och innehåll. Klassen får

möjlighet att koncentrationsläsa eller att integrera temaarbetet i det vanliga

arbetet.

2. Timpottmodellen: De olika ämnena ger ifrån sig någon timme var som samlas

ihop och läggs ut under tex. en eftermiddag i veckan.

3. Koncentrationsmodellen: Temaarbetet koncentreras till en viss period under

året.

4. Lärarlagsmodellen: Planeringen av teman görs i arbetslag och gör det möjligt

för samverkan mellan de olika ämnena.

5. Ämnesmodellen: Temaarbetet genomförs i ett ämne av den ämnesläraren.

I Lgr 80 sägs att temastudier är önskvärt och att man därför i god tid på varje skola

bör planera in dessa perioder på schemat. Utgångspunkten är dock att det ska

utföras "inom de obligatoriska ämnenas ram". Dessutom anges riktlinjer och

förslag beträffande tid och upplägg.

"Tid skall stå till förfogande för detta. På högstadiet gäller tolv stadieveckotimmar som ett

riktvärde. Arbetsenhetskonferensen skall föreslå hur tiden för temastudier bör läggas ut på

skilda ämnen eller ämnesgrupper." 7

                                                
6 Arfwedson G. & G., Kunskapssyn och temaarbete. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1983
7 Läroplan för grundskolan, Lgr 80, s. 35



"Om elever och lärare så önskar kan arbetet ha en ämnesövergripande uppläggning."8

Under avsnittet Metoder i Lgr 80 talas det bl.a. om att lärostoffets gruppering

ämnesvis inte ska styra hur undervisningen läggs upp och planeras. Fördelar och

nackdelar med både ämnesinriktad och ämnesövergripande undervisning belyses.

Dock påtalas betydelsen av att olika ämnen och ämnesblock behandlas ur ett mer

enhetligt perspektiv och man förordar, genom olika synpunkter och förslag, i flera

fall en ämnesövergripande belysning av olika frågor.

Vidare utfärdas en varning för att tillämpningarna av nyvunna kunskaper inte ska

utebli på grund av tidsbrist, vilket man menar ibland varit fallet. Det påpekas hur

oerhört viktigt det är för eleverna att få tillämpa sina kunskaper för att därigenom

befästa dem och göra dem meningsfulla.

"Tillämpningarna måste ges stort utrymme i vanligt skolarbete, i teman, i projekt. De kunskaper

eleven tillägnar sig skall vara brukbara kunskaper för olika konkreta uppgifter eller för

diskussion, skapande verksamhet och personlig utveckling. Först genom tillämpningen tar

eleverna till sig kunskaperna som sin egendom, insikterna befästs och blir meningsfulla." 9

2.3 Vad sägs i Lpo 94?

Ordet demokrati kommer ytterst från det grekiska ordet démokráteia som betyder

folkvälde och i sin tur kommer av orden dêmos (folk) och krateîn (härska).10 Lärare är

enligt lag skyldiga att uppfostra eleverna till demokratiska medborgare. Alla som

arbetar inom skolan är skyldiga att se till varje individs egenvärde samt att överföra

denna grundsyn till eleverna. Skolan ska i samarbete med hemmen ge eleverna

sådana kunskaper och färdigheter att de utvecklas till ansvarskännande människor

och samhällsmedlemmar. 11

                                                
8 Läroplan för grundskolan, Lgr 80, s. 36
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11 Skolans författningar, UFB 2, SOS 1997, Norstedts Juridik AB 1997, 1 kap. 2 §, s. 15



"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla

elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större

ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på

utbildningens utformning."12

Under riktlinjer till läraren står följande att läsa:

"Läraren skall:

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i

skolan,

• se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med

stigande ålder och mognad,

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter

som präglar ett demokratiskt samhälle.” .13

I första kapitlet SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPGIFTER under rubriken

Rättigheter och skyldigheter talas det om vikten av att undervisningen bedrivs i

demokratiska arbetsformer som förbereder eleverna för deras kommande

deltagande i samhällslivet. Det talas vidare om utvecklandet av det personliga

ansvaret genom aktivt deltagande i kursval och ämnen samt planering och

utvärdering av den dagliga undervisningen.14

Under rubriken Skolans uppdrag påpekas hur angeläget det är att eleverna lär sig att

orientera sig i verkligheten där allt idag går så snabbt (informationsflöden samt

förändringar) och sambanden oftast är mycket komplexa. Eleverna måste få

metoder som hjälper dem i detta kunskapssökande. Kritiskt granskande och

förmåga att pröva olika alternativs konsekvenser är i detta avseende också viktigt
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att utveckla. Vidare talas det om skolans uppgift att ge överblick och sammanhang

samt att utveckla elevernas förmåga till problemlösning och självständigt arbete. Ett

övergripande perspektiv blir i detta sammanhang viktigt att poängtera. Också att

undervisningen inte enbart ska inrymma faktakunskaper utan även praktiska,

sinnliga och estetiska aspekter av verkligheten.15

I det andra kapitlet MÅL OCH RIKTLINJER i stycke 2.2 Kunskaper sägs det i

ingressen att det är lärarens uppgift att sträva efter en undervisning där kunskaper i

sina olika former balanseras och integreras. Vidare återfinns under rubriken Mål att

sträva mot bl.a. följande uttalanden:

”Mål att sträva mot
Skolan skall sträva efter att varje elev […..]
- befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl

kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, […..]
- lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,

[…..]
- lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap

för att
- formulera och pröva antaganden och lösa problem,
- reflektera över erfarenheter och
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.”16

Under rubriken Riktlinjer säger man att läraren ska organisera arbetet så att

elevernas arbetsuppgifter successivt blir fler och mer självständiga, att möjligheter

till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang ges samt att ämnesövergripande

arbete möjliggörs.17

I ingressen till det andra kapitlets stycke 2.6 Skolan och omvärlden säger man att den

höga kvaliteten på utbildningen som skolan ska borga för förutsätter:

”[….] samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.”18
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15 a.a. s. 7
16 a.a. s. 9
17 a.a. s. 12
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I stycke 2.8 Rektors ansvar nämns många olika saker som rektor har särskilt stort

ansvar för. Här nämns de som anknyter till ämnesövergripande undervisning:

- ”Samordningen av undervisningen i olika ämnen så att eleverna får möjlighet att
uppfatta större kunskapsområden som en helhet.

- Ansvaret för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen
i olika ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet,
konsumentfrågor, sex- och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika
och andra droger. […..]

- Utvecklingen av skolans internationella kontakter.”19

2.4 Vad sägs i Skolkommitténs slutbetänkande?

1995 tillsatte regeringen en kommitté med uppdraget att belysa det inre arbetet i det

offentliga skolväsendet för barn och ungdom och föreslå åtgärder för att stimulera

den pedagogiska utvecklingen. De resultat kommittén kommit fram till har dels

redovisats i olika delbetänkanden och dels som helhet i slutbetänkandet Skolfrågor –

Om skola i en ny tid.

Skolämnen har av tradition varit ett sätt att organisera skolans undervisning. Nu

lyfter man istället fram den utmaning det innebär för de professionella i skolan idag

att organisera undervisningen så att eleverna utvecklar kunskapskvaliteter, lär sig se

världen ur olika perspektiv och att se sammanhang och uppleva helhet. Detta

innebär, menar man, att det är strävansmålen som ska utgöra utgångspunkten i det

nya organiserandet av undervisningen som i sin tur syftar till att nå de fastställda

målen.20

”Vi vill stödja en utveckling i skolan där utgångspunkten för skolans organisation och

planering är eleverna, elevernas lärande och läroprocesserna i skolan. Vi menar att den

centrala timplanen är ett kraftigt styrmedel och att den styr mot en hårt tidsindelad och

ämnesinriktad undervisning. Den leder till ett schematänkande, som i alltför hög grad
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utgår från lärarnas och skoladministrationens behov av organisation och i alltför liten

utsträckning från behovet av flexibilitet i undervisningen.”21

Redan inför den nya läroplanens (Lpo 94) sjösättande diskuterades övergången från

en timplanestyrd undervisning till en kursplanestyrd dito. Det sägs klart och tydligt i

proposition 1992/93:220 (En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan,

sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan.) att detta är ambitionen med

den nya läroplanen. Antalet genomförda lektioner blir således ointressant och

istället är det de kunskaper eleverna tillägnar sig som blir det avgörande. Vidare sägs

i detta stycke att man nu tror att tiden är mogen för ett avskaffande av den

ämnesuppdelade tidsstrukturen. Det finns ingen garanti för att timplanen

automatiskt ger eleverna den kunskap läroplanen och kursplanerna föreskriver.

Tvärtom kan det leda till en falsk trygghetskänsla av att målen är uppnådda bara

genom att ha följt timplanen. Det är så många ämnen som ska ”samsas” om tiden

att tidsindelningen kan ses som ett redskap för att få kontroll på situationen. Men

istället för att underlätta arbetet leder detta sönderhackande av tid ofta till en massa

spilltid och i förlängningen även till stress för både elever och lärare.22

2.5 Tongivande pedagoger

Innan vi går in på vad respektive pedagog sagt om inlärning, kunskap och

undervisning vill vi ge läsaren en kort presentation av personerna bakom de olika

idéerna.
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2.5.1   Piaget23

Den schweiziske utvecklingspsykologen och pedagogen24

Jean Piaget (1896-1980) har efterlämnat många

forskningsresultat som rör bl.a. individens utveckling, hur

inlärning sker och hur kunskap struktureras. Hans

inriktning var tvärvetenskaplig och såväl biologi som

filosofi och psykologi (bl.a. psykoanalysen) rymdes inom

ramen för hans intressen. Denna breda bas kom senare att

prägla hans forskningsmetoder. Dock är det kanske

biologin som avsatt de djupaste spåren i hans tankar och idéer. Härifrån härrör

hans teorier omkring att såväl arv som miljö påverkar ett barns intellektuella

utveckling. Det yttersta målet med forskningen var att upptäcka kunskapens

struktur och detta försökte han uppnå genom att studera hur kunskap konstrueras.

Piaget kom att bygga upp ett forskningscentrum i Genève som med tiden blev

världsberömt. Under 1950- och 1960-talen slog hans teorier igenom stort inom

västerländsk pedagogik och psykologi.

2.5.2   Freinet 25

Célestin Freinet (1896-1966) var lärare i Sydfrankrike efter

första världskrigets slut. Där var fattigdomen stor och många

var analfabeter. Eftersom de böcker som fanns inte var

skrivna för de fattiga barnen blev Freinet tvungen att

använda sig av andra medel för att lära sina elever. För att

klara av det tuffa arbetet startade han ett kooperativ där

lärare stöttade varandra och arbetade för att utveckla skolan.
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Freinet hade ett problem. Han hade svårt att höja rösten i klassrummet på grund av

en skada han ådrog sig under kriget. Det gjorde att det alltför ofta blev stökigt. Han

gick allt mer ifrån det traditionella arbetssättet och sökte efter alternativ till det.

Många av de teorier han mötte passade inte in för de fattiga barn han arbetade med.

Freinet började göra en del utflykter med sina elever till olika ställen. När de kom

tillbaka fick de skriva och berätta om det de varit med om. Detta utvecklades och

barnen började trycka egna texter, de brevväxlade med andra skolor och de gav ut

skoltidningar. Eleverna fick ta ansvar för att allt sköttes på skolan. Både skötsel av

växter och djur som fanns på skolan sköttes av eleverna. På så sätt blev de mer

delaktiga och märkte att det arbete de gjorde var nödvändigt för skolan. Freinet

flyttade senare med sin fru till en bergsstad. I arbetet där menade han att alla böcker

var onödiga och att man skulle arbeta med den verklighet som eleverna befinner sig

i. Där byggde han upp ett kartotek med frågor som eleverna kunde arbeta med i sin

egen takt.

Han stötte på en hel del problem under åren. Han utsattes för en del förföljelser

och fick kämpa hårt mot fascismen och dess nedskärningar av pengar till skolan.

Under andra världskriget fick han ögonen på sig och vid en genomsökning av

skolan hittades texter av Marx och Lenin. Han skickades till ett koncentrationsläger.

Under den nästan två år långa vistelsen skrev Freinet ned några av sina mest

betydande arbeten. Efter kriget fortsatte han att arbeta med sina idéer och skrev

flera böcker om dem. Han avled 70 år gammal.



2.5.3   Montessori

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första

kvinnliga läkare som senare började att arbeta med barn.

1907 Blev hon ansvarig för ett daghem i Rom och där

kunde hon arbeta med barnen på det sätt som hon ansåg

var bäst. Trots att skolan låg i ett slumområde och

många av eleverna var vilda då de kom dit lyckades

Maria Montessori mycket bra med barnen. Genom att ge

eleverna stor frihet i vad de skulle göra och hur länge

arbetet skulle fortgå, fick hon dem att utveckla en inre disciplin. Maria började

utbilda lärare från hela världen och Montessoriskolorna spred sig. När Mussolini

tog makten tvingades hon lämna Italien. Hon tillbringade krigsåren i flera olika

länder och fick många erfarenheter från krig och fascism som hon tog upp då hon

efter kriget reste runt och föreläste på olika kongresser.26 Maria som var pacifist

(fredsvän) trodde på att tidigt medvetandegöra barn om det inbördes

beroendesamband som finns mellan alla levande varelser och genom detta på sikt

uppnå ett fredligare samhälle och en fredligare jord.27

2.5.4   Dewey

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-

1952) har gjort stort intryck när det gäller utformning av

utbildning i många olika länder världen över, inte minst i

Sverige. Han förespråkade att eleverna skulle lära sig genom

praktiskt aktivitet (”learning by doing”) och på så sätt

överbrygga klyftan mellan tanke och handling.28 Dewey

                                                
26 Skjöld Wennerström K., Bröderman Smeds M., Montessoripedagogik i förskola och skola, Natur och
kultur,1997, s. 9-13
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startade en experimentskola i Chicago där lärarnas uppgift var att utveckla metoder

som bl.a. gav maximal inlärning. Grunden skulle utgöras av basfärdigheterna (läsa,

skriva och räkna), men övrigt arbete (liksom metoderna) syftade till att riva murarna

mellan skola och samhälle.29 Hans bok Democracy and Education (1916; "Demokrati och

uppfostran") väckte internationell uppmärksamhet, bl.a. i Sovjet under 1920-talet.

Hans pedagogiska filosofi, enligt vilken undervisningen skulle knyta an till elevens

individuella intressen och läggning, anammades av den s.k. progressivismen i

amerikansk pedagogik. Arbetsformerna skulle vara aktivitetsinriktade.

2.5.5   Vygotskij

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) är en sovjetisk (rysk)

psykolog som haft stor betydelse för modern

utvecklingspsykologi  och för pedagogik. Dessutom har hans

idéer omkring språkets betydelse för tänkandet spelat stor

roll för den kognitiva psykologin.30 Han föddes 1896 i den

lilla staden Orsja i Vitryssland, men växte upp i den livliga

handelsstaden Gomel. Han kom från en intellektuell judisk

medelklassfamilj och fick först studera i hemmet och senare i en privat skola. Detta

på grund av de restriktioner tsaren hade utfärdat för den judiska befolkningen

beträffande bosättning, utbildning och yrkesval. 1913 började han studera vid både

Moskvas universitet och ett folkuniversitet. 1917 avslutade han sina studier på

grund av sjukdom i familjen (tuberkulos, vilket han själv blev smittad av) och

återvände till Gomel. Där kunde han nu arbeta som lärare både på en yrkesskola

och vid lärarutbildningen tack vare nya regler för judar. 1924 fick han en

forskartjänst vid psykologiska institutet vid Moskvas universitet. Vygotskij blev åter

sjuk i tuberkulos 1925 och var så till och från fram till sin död 1934. Trots detta

grundade han ett institut för forskning om handikapp och neurologi, planerade
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resor till Centralasien för utbildning och höll en rad föreläsningar 1933 i Leningrad

(S:t Petersburg). Hans vetenskapliga arbete var omfattande, den korta livstiden till

trots, och omfattade 270 veteskapliga arbeten och 10 böcker. Endast en – Pedagogisk

psykologi – gavs ut under hans livstid. 1936 förbjöds hans texter och kunde fram till

1988 bara läsas på ett enda bibliotek i Moskva med särskilt tillstånd av

säkerhetspolisen.31

2.6   Pedagogerna om inlärning och kunskap

2.6.1   Piaget om inlärning

Piagets teori är en nomotetisk teori vilket betyder att den beskriver det som är

gemensamt och ålderstypiskt.32 Det är främst tre viktiga funktioner i

inlärningsprocessen som beskrivs. Det som diskuteras är scheman, assimilation och

ackommodation samt jämviktsprincipen.

Scheman

Piaget menar att vi genom handling och utforskning lär känna den yttre världen.

Denna kunskap blir sedan till ett aktivt handlingsmönster. När flera olika

handlingsmönster kopplas samman på det mentala planet, bildas längre

handlingssekvenser vilka Piaget kallar för scheman. Han skiljer mellan sensomotoriska

scheman (t.ex. det nyfödda barnets sugreflex) och kognitiva scheman (som förutsätter

någon form av tankemöda).

De sensomotoriska schemana utgörs av automatiska handlingar och är det

vanligaste under barnets första år. När barnet senare kan använda scheman i nya

situationer, olika de det tidigare erfarit, talar vi med Piagets vokabulär om kognitiva
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scheman. Nu föregås handlandet av tänkande.33 När sedan flera kognitiva34

scheman vuxit samman för att de på något sätt hör ihop, talar Piaget om kognitiva

strukturer. Dessa är i sin tur en förutsättning för att barnet ska nå högre nivåer i

tänkandet.35

Assimilation och ackommodation

Att anpassa nya intryck eller kunskaper till det man redan känner till, kallar Piaget

för assimilation. När vi upplever någonting vi aldrig tidigare varit med om, försöker

vi tolka eller förstå det med hjälp av befintliga scheman (dvs. den kunskap vi redan

har).36

När den befintliga kunskapen inte räcker till måste de gamla schemana

omorganiseras eller utvidgas. I detta fall talar Piaget om ackommodation. Det handlar

alltså om att revidera sin uppfattning och detta kan dels innebära en helt ny

tolkning eller att man fördjupar befintlig kunskap.37

”Ackommodationen är exakt det som leder till utveckling och ny inlärning. Ackommodationen

representerar förändringar av de gamla förståelsekategorierna. Inlärning är resultatet av en

växelverkan mellan barnet och omgivningen. Omgivningen ger barnet information, barnet tolkar

och undersöker omgivningen närmare, omgivningen ger ytterligare information och på detta sätt

fortsätter det.”38

Jämviktsprincipen

Själva drivkraften i inlärningsprocessen ligger i den obalans som uppkommer när de

befintliga schemana inte räcker till för att förklara någonting nytt. Den förklaring

barnet förmår prestera känns inte riktig. Barnet måste ackommodera för att få saker

och ting att stämma – utveckling och ny inlärning har skett. Denna process är enligt
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Piaget medfödd och självreglerande. Varje gång barnet inte får saker och ting att

stämma påbörjas processen och häri består drivkraften i den intellektuella

utvecklingen liksom i inlärningsprocessen. Detta behov av inre jämvikt som driver

barnet till ackommodation kallas för jämviktsprincipen (eller ekvilibrium).39

2.6.2   Piaget om kunskap

Enligt Piaget finns det två typer av kunskap, nämligen figurativ och operativ kunskap.

Figurativ kunskap bygger på mekanisk inlärning som t.ex. att lära sig rabbla

multiplikations- och divisionsalgoritmerna utan att förstå varför det är viktigt att

man kan dem. Operativ kunskap å andra sidan handlar om det Piaget kallar logisk-

matematisk inlärning (LM-inlärning). I detta fall har barnet självt kommit till insikt

och kunskapen är barnets egen. Det är resultatet av både assimilation och

ackommodation och kunskapen blir varaktig.40

2.6.3   Freinet om inlärning och kunskap 41

Freinet skrev om olika konstanter. De handlade om ”hur barn reagerar”, om olika

"undervisningsmetoder” och ”barns natur”. Under alla sina år arbetade han för en

jämställdhet och för de svaga i samhället. Det speglar av sig på flera av de trettio

konstanterna, t.ex. konstant nr.:

2. ”Att man är större än de andra behöver inte betyda att man är överlägsen dem.”

4.  ”Ingen  - varken barn eller vuxna - tycker om att bli kommenderad av auktoriteter.”

6.  ” Ingen tycker om att vara tvungen att utföra ett bestämt arbete, även om han  inte har något

särskilt emot detta arbete. Det är tvånget som verkar förlamande.”42
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Elever som inte vill lära sig kommer aldrig att göra det. För att en bra inlärning ska

ske så måste eleverna vara motiverade och ha en anledning till att lära sig. En

lärares stora uppgift är att motivera eleverna. Har vi klarat det så vill eleverna ta

reda på saker och söker då efter kunskaperna på ett bättre sätt. Freinet tog in det

praktiska arbetet i skolan och lät eleverna producera en hel del. Detta gjorde att

eleverna fann någon mening med sitt arbete och kände att det var till nytta. Att

känna ett ansvar för det man gör menar han är mycket viktigt. Freinet skriver om

vikten av att göra undervisningen så verklighetstrogen som möjligt för eleverna.

Han menar att ett barn inte blir trött av att utföra ett arbete som hänger ihop med

dess eget liv, som så att säga är funktionellt.

Om eleverna skulle arbeta med det som ligger närmare deras verklighet och sådant

som de själva är intresserade av och motiverade för så skulle de kunna arbeta längre

pass utan att bli uttråkade.

11. ”Det normala sättet att förvärva kunskaper är inte genom iakttagelse, förklaringar och

demonstrationer, som är vanliga i skolan, utan genom trevande försök, vilket är ett naturligt och

universellt tillvägagångssätt.”

13. ”Man får inte kunskaper genom att studera regler och lagar, som man på sina håll tror, utan

genom erfarenhet. Om man börjar med att studera regler och lagar i modersmålet, i konsten, i

matematik och naturvetenskap, så har man spänt vagnen framför hästen.”43

Freinet menade att den fysiska miljöns utformning var viktig för att inlärningen ska

bli så bra som möjligt. Han inrättade ”verkstäder” i skolan där eleverna själva

kunde arbeta mer naturligt, där det fanns möjlighet att lära sig ifrån sina egna

erfarenheter.
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2.6.4   Montessori om inlärning

Montessoripedagogiken bygger på att alla människor har en livskraft som Maria

Montessori kallade för horme (av ett grekiskt ord som betyder drift). Denna livskraft

gestaltar sig så att alla barn vill utvecklas och lära sig mer. Hon menade att alla barn

har denna horme från början, men att den kan förstöras eller förstärkas beroende på

hur barnens omgivning ser ut.44 De viktigaste principerna i Montessoripedagogiken

är frihet, självverksamhet och individualisering och alla verksamheter ska genomsyras av

detta. Viktigt är också att ett elevaktivt arbetssätt tillämpas.45

”Hjälp mig att göra det själv. Det är mottot för Montessoripedagogiken. Meningen är att varje

individ behöver hjälp för att lära sig, men att var och en måste klara av själva inlärandet på egen

hand.”46

Maria Montessori  talade ofta om att människan har fyra utvecklingsstadier; 0-6 år,

6-12 år, 12-18 år och 18-24 år. Medan andra sa att barnen går som i en

uppförsbacke och fylls på med mer och mer information menade hon att barnens

utveckling ibland är mer intensiv och ibland går den över till att bli mer vilande, där

barnen befäster det de har lärt sig och samlar kraft inför nästa stadium.47

Stadie 0-6 år

Under de första levnadsåren lär sig barnen det mesta omedvetet. Barnen tar in

väldigt mycket genom att lyssna, känna, lukta, titta och smaka. Vid 3 till 6 års ålder

börjar lärandet ske mer medvetet. Det barnen har lärt sig bearbetas och de

utvecklar sina kunskaper genom att prova sina kunskaper. Under denna tid har
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människan den största förmågan att lära sig saker. Viktigt för barn i denna ålder är

ordning.48

Stadie 6-12 år

Här växer barnen utan att de förändras särskilt mycket inombords. Barnen har en

stor nyfikenhet och kunskapsiver, de vill försöka att förstå sig på hur världen

fungerar. Lära sig att läsa, skriva och räkna kan här anses som tråkigt av många och

skulle antagligen vara intressantare i det första stadiet.49

Stadie 12-18 år

I denna period förändras man inte bara till det yttre utan det sker också väldigt

mycket i det psykiska hos tonåringarna. Många ungdomar har ett behov av att ha en

ledare eller en idol att efterlikna och det är mycket viktigt att det finns vuxna runt

omkring för att stötta och bara finnas till hands. Detta är en tuff period och det

finns en stor risk att slås ut och att vantrivas i skolan. Maria Montessori  ansåg att

man vid det här stadiet skulle arbeta mycket med kroppen och gärna leva i

småsamhällen där de kunde använda sig av de kunskaper de har.50

Stadie 18-24 år

Detta är en relativt lugn period då man förbereder sig för det vuxna livet.

Fortfarande är stödet från andra vuxna viktigt.51
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2.6.5   Grundidéer och principer i Montessoripedagogiken

Här följer några viktiga observationer som Maria Montessori gjorde beträffande

barns olika strategier att lära:

• Barn är för det mesta nyfikna och vill gärna lära sig nya saker,

• barn upprepar gärna en sysselsättning som fångat deras intresse,

• ett barns ålder och mognad styr dess intressen och inlärningsförmåga,

• nära koppling till barnets egen utvecklingsnivå och intressen underlättar

inlärningen och

• ”onödig” hjälp kan snarare stjälpa än hjälpa barnets utveckling.

Viktiga grundidéer i Montessoripedagogiken blir således att barnen bör ha frihet att

välja aktivitet samt att få arbeta ostört och i egen takt. Vidare är lärarens främsta

uppgift att handleda barnen i deras kunskapssökande (tex. genom att skapa en god

inlärningsmiljö, berätta, beskriva och förklara).52

Stor vikt läggs i Montessoripedagogiken också vid att tidigt uppmuntra barnen till

självständigt tänkande och initiativtagande, vilket är ett sätt att lära barnen att tro på

sig själva.53 En annan viktig tanke är att barnens arbete inte ska störas genom tex.

påtvingade raster. Det ska vara möjligt att slutföra en arbetsuppgift först.54

2.6.6   Dewey om inlärning

Deweys undervisningsteori bygger på följande grundläggande principer:

• Träna barn i samarbete och ömsesidig samverkan för att nå ett gemensamt mål.

• Barnets spontana önskningar och aktiviteter är grunden till all inlärning.
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• Om barnets spontana aktiviteter organiseras och styrs genom gruppaktiviteter

som speglar samhällets verksamhetsområden, uppnås värdefulla kunskaper för

både individen och samhället.55

All kunskap är enligt Dewey personlig och nära sammankopplad med

tankeprocessen. När en individ ställs inför en ny situation måste hon/han anpassa

sig. För att överleva måste man uppnå balans och harmoni mellan individ och

miljö. Tänkandet är härvidlag den modifierande och anpassande faktorn, den

strategi som leder individen mot ett önskvärt mål. Tänkandet i sig ger inte upphov

till vidare tankar, utan snarare det faktum att ställas inför ett verkligt problem.

Tankeprocessen utgörs enligt Dewey av fem stadier:

• Medvetenhet om problemet/hindret.

• Analys av situationen och fokusering på det viktigaste i problemet.

• En inre genomgång av möjliga lösningar.

• Ytterligare funderingar omkring effekterna av de olika tänkbara alternativen

samt beslut om tillvägagångssätt.

• Handling och därefter bedömning av utfallet.

Dewey menar att det förflutna inte ska utgöra huvudinnehållet i skolan. Om vår

strävan i skolan är att allt fler lär sig stoffet allt bättre, så menar han att det är

indoktrinering. Skolan uppgift, är enligt hans mening, att forma människor med en

sann demokratisk strävan och som har förmågan att reformera och omskapa

samhället för att nå dit.56

”Vad ordet kunskap idag betyder för de flesta människor är förmodligen just den stomme av

fakta och sanningar som andra fastställt, det material man finner i rad efter rad av atlaser,

uppslagsverk, historieböcker, biografier, böcker om resor och veteskapliga avhandlingar i

bibliotekens hyllor.  Detta materials imponerande och häpnadsväckande volym har omedvetet

                                                
55 Reimer-Eriksson E., Montessori en pedagogik i tiden, Ekelunds Förlag AB, 1995, s. 38
56 Dewey J., Demokrati och utbildning . Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB, 1997, s. 37



påverkat människans uppfattning om själva kunskapens art.  [……]  Människans sinne fängslas

av bytet från hennes tidigare segrar. Bytet och inte vapnen och själva striden mot det okända

används för att bestämma betydelsen av kunskap, fakta och sanning.”57

2.6.7   Dewey om kunskap 58

Dewey talar om tre olika stadier av kunskapens utveckling i den lärandes

erfarenhet. I det första stadiet existerar kunskapen mest på en fysisk-praktisk nivå

(att göra), på det andra stadiet djupnar kunskapen genom att ny information tillförs

(reflektion och bearbetning) och på det tredje stadiet finner vi kunskapen vidgad

och bearbetad till rationellt eller logiskt organiserat material (”expertnivå”).

Nivå I – ”Att göra”

Kunskapen existerar på denna nivå bara som förmågan att göra något förståndigt,

med andra ord hur man gör, som t.ex. Gå, tala, läsa, cykla, handskas med folk etc. På

denna nivå existerar lärandet alltid som en fysisk aktivitet, nära kopplad till elevens

behov och vad denne måste göra för att nå vissa mål (learning by doing). Denna nivå

handlar om att genom kontinuerlig användning av olika ting få en vana som leder

till förtrogenhet och säkerhet.

”Det är bara inom undervisningen och aldrig i bondens, sjömannens, köpmannens, läkarens

eller laboratorieforskarens liv som kunskap huvudsakligen betyder ett förråd av information som

isolerats från görandet.”59

Nivå II – ”Reflektion och bearbetning”

På nästa nivå är kommunikation ett nyckelord. Den sociala kunskap man tillägnar

sig genom möten med andra människor är avgörande för att den redan befintliga

kunskapen ska kunna fördjupas. Den nya information man tillförs i alla dessa

möten bearbetas och görs till egna erfarenheter.
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”Aktiva förbindelser med andra är en så intim och vital del av våra egna angelägenheter att det

är omöjligt att dra upp skarpa gränser som skulle göra det möjligt för oss att säga: »Här slutar

mina erfarenheter och där börjar dina.»”60

Sett till stoffet i skolans undervisning är det två krav som bör uppfyllas för att det

ska kunna anses vara väl anpassat till eleven. För att vetandet ska kunna värderas

högt bör frågan/frågorna på ett naturligt sätt utgå från eleven själv. Dessutom bör

det passa in i elevens verklighet (det denne är bekant med) för att vetandet ska

kunna effektiviseras och innebörden fördjupas. Hur mycket eleven lyssnar till eller

läser har ingen betydelse (ju mer desto bättre) så länge eleven har behov av

kunskapen och kan förstå den utifrån sin egen erfarenhet samt tillämpa den på sin

egen situation. Detta faktum måste också återspeglas i läroplanen i så motto att den

måste ta hänsyn till det befintliga samhällslivets behov.

"En persons förvärvande av kunskap beror på hans respons på det som kommuniceras.”61

Nivå III – ”Expertnivån”

På denna nivå är kunskapen vidgad och bearbetad till rationellt eller logiskt

organiserat material. Nu befinner vi oss på den vetenskapliga nivån där kunskapen

existerar i sin innersta betydelse, nämligen skild från allt vad åsikter, gissningar och

traditioner heter. Tack vare de vetenskapliga metoderna är det möjligt att hålla egna

åsikter och uppfattningar samt godtycke utanför nya rön. Vetenskapen är artificiell

(en förvärvad skicklighet) och inte spontan, den är inlärd och inte medfödd.

Kunskapen på denna nivå är granskad ur alla möjliga och omöjliga aspekter –

ifrågasatt och bekräftad – ställd utom alla tvivel.

”Detta påstående kan belysas om vi hänvisar till det slag av säkerhet som vetenskap garanterar

– det är en rationell, logiskt grundad säkerhet.  Den vetskapliga organisationens ideal är därför

att varje uppfattning och påstående skall vara av ett slag som följer av andra och som leder till

ytterligare andra. Begrepp och påståenden skall ömsesidigt förutsätta och stödja varandra.
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Denna dubbla relation av »att leda fram till och bekräfta» är det som åsyftas med termerna

logisk och rationell.”62

2.6.8   Vygotskij om inlärning och kunskap

En individs väg fram till att behärska en situation eller att kunna utföra en handling

går, enligt Vygotskij, via gruppaktiviteter. Skillnaden mellan det som är möjligt för

individen att utföra själv och det hon/han behöver gruppens hjälp med, kallade han

den närmaste (proximala) utvecklingszonen.63

Vygotskij menar att kunskap som inte förvärvats genom egen erfarenhet inte är

någon kunskap alls. Kunskap kan inte bara matas in i en passiv mottagare där mer

och mer fakta lagras. Mottagandet måste följas av en individuell reaktion för att

kunna leda till verklig kunskap. Denna reaktion bör omfatta såväl bearbetning som

handling. Således är det av yttersta vikt att pedagogisk verksamhet som förväntas

bibringa elever ny kunskap måste omfatta följande tre moment:

1) mottagandet av retningen,

2) bearbetningen av densamma och

3) motsvarande handling.

Undervisningen måste organiseras på sådant sätt att eleven lär sig själv genom att

läraren indirekt styr och leder denna process. Detta kan göras genom att

inlärningsmiljön modifieras på lämpligt sätt. Grundsynen bakom detta resonemang

är att elevernas erfarenhet och kapacitet inte får undervärderas, liksom att läraren

inte får uppfattas som den som kan och vet allt.64 Enligt Vygotskij utgjorde

undervisning "en speciell form av diskurs" som var utvecklande för nya former av

tänkandet. Själva kärnan i undervisningsprocessen var enligt honom samarbetet
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mellan vuxna och barn och i detta sökte han förklaringar till hur detta samarbete

bidrog till barns systematiska kunskapsutveckling.65

”Enbart de relationer som skapats av personlig erfarenhet har inverkan på organismen. Det är

därför som den personliga erfarenheten hos den som ska uppfostras utgör grunden för det

pedagogiska arbetet.”66

Vygotskij menar att undervisningen måste utgå från elevernas egna intressen

eftersom intresset är den naturliga drivkraft som styr barnets beteende. Ja, hela

utbildningssystemet måste byggas upp med noggrann hänsyn till barnens intressen,

enligt honom.

”Den psykologiska lagen lyder: innan du försöker uppmana barnet till någon aktivitet, intressera

det då för denna, se till att upptäcka om det är moget för den, att det spänner alla krafter som

behövs för den och att barnet självt kommer att vara aktivt och läraren bara handleder och

inriktar dess verksamhet.”67

En av de svåraste uppgifterna för pedagogen är att väcka elevernas intresse för det

aktuella ämnet/området. Kanske inleder man med ett spännande experiment eller

en rysligt fängslande historisk anekdot och lyckas på så sätt väcka elevernas

intresse. Men för vad? Risken finns att den naturvetenskapliga grundprincip som

experimentet skulle aktualisera eller att det historiska skeende som skulle studeras

utifrån anekdoten förblir ointressant, och att intresset fokuseras på själva

inledningen. Intentionen har i detta fall gått förlorad och det hela måste ses som ett

misslyckande. Det är inte helt lätt att välja rätt form för att inleda inspirerat och

därigenom leda intresset i rätt riktning. En annan metod att få eleverna intresserade

att utföra olika uppgifter är genom fruktan eller belöning. Men även detta är helt

förkastligt. Vare sig det handlar om belöning eller straff så framkallar det fel slags
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aktivitet hos eleverna och leder inte till ny kunskap samt förändrat beteende i

enlighet med denna.

” ”Straff fostrar slavar” – säger en gammal regel som är psykologiskt helt riktig, eftersom straff

inte lär ut något annat än fruktan och förmågan att inrätta sitt uppförande efter just fruktan.

Därför är straff det lättaste och mest verkningslösa pedagogiska medlet.”68

Här följer några slutsatser Vygotskij kommer fram till beträffande utnyttjandet och

vidmakthållandet av elevernas intressen i undervisningen:

• Ämnet måste innehålla både något redan känt och något nytt samt kännas

angeläget för eleven,

• sambandet mellan alla ämnen måste kunna uppfattas (ej vara uppsplittrat och

indelat i olika små ”fack” utan inbördes relation) för att väcka ett enhetligt

intresse,

• repetition är ointressant för eleverna om det inte görs genom att återkomma till

ämnet på en vidgad och fördjupad nivå och därigenom repetera det kända samt

förbinda det med det nya och

• att hela skolsystemet ska byggas i omedelbar anslutning till livet, dvs. undervisa

barnen om det som intresserar dem och börja med det kända.69

Vygotskij betonar, i likhet med Dewey, att lek och arbete hör ihop genom sin aktiva

natur och att det förbereder barnen för framtiden.70 Aktivitetsinriktat arbete i

undervisningen är av största vikt då det möjliggör en hel och fullbordad

reaktionsprocess (minns de tidigare nämnda tre momenten Vygotskij talar om i

pedagogisk verksamhet). Genom ett dylikt arbetssätt förstår eleverna meningen

med sitt arbete. De behöver aldrig uppleva meningslöshet eller ifrågasätta varför de

gör en viss uppgift (vilket Vygotskij för övrigt ansåg att det befintliga
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utbildningssystemet inte kunde besvara).71 En god undervisning fokuserar inte på

det eleven för dagen ej klarar av, utan på elevens potential. Det är den som ger

förutsättningar för förändringar. Härvidlag kritiserar han Piagets kliniska metod där

barnen ställs inför, för dem, okända problem och företeelser.72

2.6.9   Övriga pedagoger

Här följer några synpunkter och idéer från några olika pedagoger. Vi har inte

studerat dessa lika ingående som de tidigare omnämnda, därför finns ingen närmare

presentation av dem.

Åke Isling började sin bana som folkskollärare på 50-talet men har senare bl.a. varit

redaktör för Folkskollärarnas tidning/Lärartidningen, skrivit läroböcker, arbetat som

sakkunnig på utbildningsdepartementet och forskat kring våra skolreformer. Han

menar att vi måste ta med det demokratiska synsättet i hela vår verksamhet. Han

ställer fyra krav på en demokratisk skola:

1. ”ge en god utbildning åt alla - färdigheter och kunskaper upp till en funktionellt bestämd nivå är

nödvändiga och utgör grunden för demokratiskt liv/agerande;

2. organiseras och arbeta i enlighet med demokratiska principer - det betyder en så långt möjligt

sammanhållen skola, där eleverna ges medinflytande och på så sätt tränas i demokratins

funktioner;

3. förmedla demokratins värdegrund och ideal/etik  - eleverna skall fostras/indoktrineras i

demokratins normer;

4. själv utgöra en demokratiserande kraft - vilket kan ske genom att orättvisor och konflikter såväl i

vårt eget samhälle som i världssamhället behandlas och bedöms utifrån demokratins principer och

normer, ett medvetandegörande som innebär en tillämpning av demokratin.”73
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Isling menar att det är viktigt att vi inte enbart ser demokratin i skolan som ett

medel och en form att använda utan att vi också ser på det som ett mål och

innehåll för verksamheten.74

Ett tematiskt inriktat arbetssätt kopplar undervisningen till elevernas

vardagserfarenheter och ger dem en bättre förståelse för olika samhälleliga

förhållanden och företeelser.75

Eric Jensen är en forskare med förflutet som lärare i början av 80-talet. Han har

skrivit en bok som heter Hjärnbaserat lärande. Boken handlar om  hur vår hjärna lär

sig på ett naturligt sätt och bygger på den senaste hjärnforskningen. I boken

diskuterar han hur vi kan få mer motiverade elever och hur vi ska jobba för att

eleverna ska lära sig bättre och på ett enklare sätt. Jensen skriver:

"För de flesta eleverna består skolan av stora ämnen som brutits ner och tunnats ut. Den är ofta

tråkig eftersom ämnena brutits ner i sina minsta beståndsdelar för undervisning. Det är

”snuttifiering”! Hjärnan lär sig dåligt på det här sättet. Undervisningen presenteras ofta i linjär

form med inlärning, prov, inlärning, prov… börja på ett nytt område, repetera cykeln. Typisk för

den ämnesvis uppbyggda undervisningen på högstadiet och på gymnasienivå. Ändå visar

forskning att vi lär oss bäst i en verklighetsnära miljö, med ständig påverkan av olika intryck,

nya utmaningar och nya övningar."76

Jensen fortsätter:

"Man kan inte ta livet och bryta ner det i enheter med olika etiketter och förvänta sig att hjärnan

skall lära sig det. Ju mer vi får skolan att likna inlärningen i verkliga livet, ju mer kommer hjärnan

att avgöra vad som är bra."77

Eric Jensen skriver även en del om tematiskt arbetssätt och hur det hör ihop med

att arbeta närmare elevernas verklighet.
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"Principen är att vår värld är en integrerad enhet och en av de sakerna du kan erbjuda dina

elever är att knyta inlärningen till erfarenheter. Den tematiska inlärningen tvingar dig att följa

trådarna i den väv som följer eleven genom hela livet. Använd erfarenheter istället för ämnesvis

undervisning och styrande läroböcker."78

Ju mer tematiskt arbetet är desto bättre blir inlärningen.79

John M Steinberg har studerat den Bulgariska psykiatrikern Georgi Lozanov en hel

del och den inlärningsmetod han lanserar - suggestopedi. Lozanov menar att man

måste presentera en meningsfull helhet för eleverna. Det är fel att bryta ned

multiplikationstabellen och läsinlärningen i små enheter och att bit för bit lära sig

mer. En meningsfull helhet skulle göra eleverna mer motiverade till att lära sig.80

Steinberg frågar sig om det finns någon motsättning mellan att vara humanist och

en effektiv pedagog. Tidigare fick han negativa associationer då effektivitet

diskuterades i samband med elever och utbildning. Men sedan han bekantat sig

med suggestopedin har han ändrat inställning. Han skriver att den effektiva

pedagogen är den som:

”utnyttjar gruppen och individens upplevelser och erfarenheter samt knyter an till elevens

verklighet.”81

Han skriver också om Csikszentmihalyi och hans tankar om mänskligt beteende.

Csikszentmihalyi har studerat lycka och optimala upplevelser och han menar att

lycka för en individ är när han/hon får:

• Utveckla sina intressen och talanger,

• utsättas för utmaningar,
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• möjlighet att göra färdigt det han eller hon håller på med,

• utvecklar sin egen inlärningsstil eller tillvägagångssätt för att skaffa information,

• ramar och spelregler som han eller hon förstår och

• stöd, uppmuntran och utrymme.

För att tillgodose eleverna så att de hittar sin lycka måste pedagogen försöka att

göra dessa punkter till realistiska mål för varje elev. Det kan uppnås genom att

variera undervisningen och inte vara för styrda av läroböckerna.



3   TEMATISKT INRIKTAT ARBETSSÄTT

Den modell som här presenteras är inte bara en tanke utan något vi också prövat i

verkligheten. Vi anser att det finns många fördelar med detta arbetssätt även om

det alltid finns saker att modifiera, både utifrån erfarenheter vi gjort och utifrån

omständigheter som ständigt förändras. Tillvaron är ju långt ifrån statisk och detta

medför således att förändringar kan behöva göras med jämna mellanrum på grund

av detta faktum. Dock är det någonting att utgå från när man önskar pröva

någonting annat.

Varje tema delas upp i två delar, en basdel och en forskningsdel. Basdelen är till för

att eleverna ska få de kunskaper de ska ha enligt de mål skolan har satt upp.

Forskningsdelen som ligger efter den inledande basdelen är till för att eleverna ska

få forska om det de själva är intresserade av. I och med att eleverna vet att de ska få

forska efter basdelen och att baskunskaperna är viktiga inför forskningen så gör det

att de visar ett större intresse även för baskunskaperna. Tiden för dessa bör vara i

stort sett lika stor men kan givetvis variera beroende på temaområde. Det är dock

viktigt att forskningsdelen inte får stå åt sidan för basdelen. Forskningen är mycket

viktig för eleverna.

3.1 Basdelen

Temat börjar med en inledning där det presenteras. Detta kan ske på många olika

sätt, kanske med en pjäs, en film eller något studiebesök. Efter inledningen

presenteras innehållet i baskursen för eleverna. Målen och de krav vi ställer ska vara

tydliga för eleverna. Arbetssättet i basdelen kan vara varierande och läggs upp av

läraren som om det är möjligt bör låta eleverna vara med och bestämma hur målen

ska nås. Utvärdering av elevernas kunskaper sker sedan genom olika

redovisningsformer.



3.2 Forskningsdelen

Forskningsdelen inleds med en sammanfattning av det vi arbetat med i baskursen.

Detta leder sedan fram till en ”brainstorming”. Hur man använder sig av den sedan

är beroende på vilken vana eleverna har att forska och ta fram eget material. Om

det är elever som är ovana vid forskning bör områdena begränsas för att läraren ska

kunna hjälpa till att ta fram material för forskningen. När eleverna fått mer

erfarenhet i att ta fram information kan de välja forskningsområde helt fritt inom

temat. Målet är att ämnet för forskningen i så hög grad som möjligt ska utgå från

elevens egna intressen. Eleven väljer således sitt eget forskningsområde. Innan

eleverna får börja att forska måste de förbereda sig. För detta arbete har de som

stöd en mall där arbetsgången beskrivs.82 Där ska de ange följande:

• forskningsområde,

• frågeställningar de har,

• hur de ska få svar på sina frågor och

• hur de ska redovisa sin forskning.

Elevens förberedande planering ska godkännas av läraren innan han/hon får sätta

igång med sin forskning. Temat avslutas med en speciell redovisningsdag för att

delge andra sina nyvunna kunskaper. Denna dag tillsammans med den inledande

dagen är mycket viktiga för att eleven ska få en helhetsbild över temat.
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3.3   Modellen

Detta är en modell över det arbetssätt vi förespråkar. I hjulets nav finns det som är

basen för eleverna. I den ingår:

• Upptakt: Temat presenteras på något sätt, kanske med en film, en

dramatisering, ett studiebesök eller någonting annat som sätter igång

tankeverksamheten hos eleverna och förhoppningsvis inspirerar och

motiverar dem att påbörja arbetet.

• Målbeskrivning: Eleverna får veta i förväg vad temat innehåller och vad de

bör kunna efter temat. Det är viktigt med tydliga mål för att eleven på ett bra

sätt ska kunna utföra arbetet. Tydliga mål leder till ett mer strukturerat arbete

och är dessutom lättare att utvärdera.83
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• Genomförande: Vanlig undervisning med genomgångar, gruppdiskussioner,

laborationer m.m. Variation är bra men det måste tillämpas med förstånd så

att inte intrycket blir rörigt och helhetsupplevelsen äventyras.

• Utvärdering: Elevernas kunskaper utvärderas. Detta kan ske på många olika

sätt, men viktigt är att både elev och lärare kommer till tals. Eleven måste få

kommentera sin egen och lärarens insats och detsamma gäller för läraren

gentemot eleven. Utan en ordentlig utvärdering blir det svårt att rätta till

eventuella brister.84

Basdelen styrs av läraren och är till för att täcka de ämnesmål som finns i

läroplanen. Efter basdelen får eleverna göra en brainstorming om allt de kan komma

på som handlar om temat. Ur denna brainstorming väljer de något de vill forska om.

Detta kan ske enskilt , i par eller i grupp, beroende på vilka elevens önskemål,

förkunskaper och förutsättningar är. När eleverna har forskat klart ska de redovisa

sin forskning. Denna redovisning kan vara muntlig, skriftlig eller med hjälp av olika

estetiska uttryckssätt. Hela temat avlutas med en speciell dag där

forskningsarbetena redovisas. Detta blir ett forum för kunskapsutbyte eleverna

emellan.

3.4   TEMAN ÖVER FLERA ÅR

På flertalet skolor där man arbetar med teman väljer man nya teman allt eftersom

och gör det ibland utan någon större eftertanke eller planering. Man har då inte

alltid kontroll över om eleverna får all den kunskap de ska få. Istället föreslår vi en

mer långsiktig planering av innehållet av de olika temana så att man vet att de

täcker in det som står i läroplan och kursplaner.
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Vi visar här på ett förslag om hur man kan lägga upp en treårsplan för temaarbetet.

Från t.ex. år 4 till år 6 kommer eleverna att arbeta med åtta olika teman. Tre teman

per år är att föredra förutom det första året då mycket tid går åt till inskolning och

igångsättande av det nya arbetssättet. Dessa åtta teman täcker in kursplanerna i de

naturorienterande och samhällsorienterande ämnena. De täcker även in en stor del

av de andra ämnena och inte minst de estetiska som är mycket viktiga att integrera i

arbetet. Att få in många olika ämnen i varje tema gör att eleverna får en större

helhetsbild och en bättre förståelse för hur de vanliga skolämnena passar in i

vardagslivet och i verkligheten.

I vilken ordning de olika temana kommer bör läraren välja själv beroende på yttre

förutsättningar som hur klassen ser ut, placering av skolan och andra aktiviteter

som händer på orten under åren. Självklart är det viktigt att kunna ta tillvara på

lokala händelser som sker. En tanke vi har är att man ska inleda med ett historiskt

tema för att få en helhetsbild över den historiska utvecklingen. Meningen är sedan

att det i varje tema kommer att finnas ett historiskt perspektiv. Detta gör att

eleverna får en större förståelse för den historiska utvecklingen, vilket leder till

större förståelse för att se helheten i arbetet. De åtta olika temana är:

• Historia

• Vatten

• Hemmet

• Skogen/naturen

• Demokrati

• Klassens länder

• Tellus

• Människan



Namnen på de olika temana kan man naturligtvis ändra och göra mer intressanta

efter tycke, smak och fantasi. Här kommer en presentation av ett av dem och vad

som bör finnas med för att det ska täcka in läroplan och kursplaner. Här följer ett

förslag på vad man skulle kunna få med i kunskapsfältet tema vatten.

3.4.1   Tema Vatten

Vattnet har alltid haft stor betydelse både för människor och för alla levande

organismer. Genom att arbeta med tema vatten kan vi få eleverna att ta del av hur

viktigt vattnet är för allt liv på jorden. Temat består av vissa delar som tillsammans

bildar en större enhet kring fenomenet vatten. Eleverna kommer att få upptäcka

livet i och omkring sjöar och andra vattendrag. Vad det finns för små och stora djur

vid ett vattendrag, upptäcka mångfalden. Vatten är helt otroligt och fungerar på ett

visst sätt . Eleverna får upptäcka vattnets kemiska egenskaper och hur vattnets

kretslopp fungerar. Varför inte genom att sjunga någon vattenvisa.85 Hur vi får

vattnet in i våra hus och hur renas det?

Vattnet har inte bara haft betydelse för uppkomsten av liv utan det har också

format samhället och dess utseende. Liksom på vissa andra platser i landet, har

vattnet haft stor betydelse här i Norrköping. Både för hur staden har utformats och

för hur livet har varit att leva i staden. Här tittar vi på Norrköpings historia och

vattnets roll som är väldigt central i den. Genom att vi ser på Norrköpings

industrihistoria kommer vi också in på teknik. Kanske bygger vi ett vattenhjul och

ser på dess betydelse för teknikutvecklingen?

Genom tema vatten kan vi öka eleverna förståelse för hur viktigt vattnet är och hur

mycket vi påverkas av det. Rent vatten börjar bli en bristvara på vår jord och vi bör

öka förståelsen för att vi måste vara rädda  om och inte förorena det vatten vi har.
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För att uppfylla kursplanernas krav, sett ur ett helhetsperspektiv, vill vi att eleven ska

få:

• Kunskap om växter och djur i och omkring vattendrag genom att göra

undersökningar och iakttagelser i inspirerande miljöer. Lära sig om livscykler

hos några växter eller djur.

• Kunskap om vattnets kretslopp.

• Lära sig om hur  vattnet fungerar i fast, flytande och i gasform samt känna igen

begreppen fast, flytande, gasformig, kokning, avdunstning kondensering och

stelning.

• Lära sig hur vattnet renas för att bli drickbart.

• Kännedom om att vatten är uppbyggt av atomer och känna igen utseendet av en

vattenatom.

• Genomföra och tolka enkla experiment samt klara av att skriva mindre

laborationsrapporter.

• Lära sig om hur vattnet har påverkat den tekniska utvecklingen och hur det har

sett ut för t.ex. vattenhjulet.

• Arbeta praktiskt med att konstruera och bygga något tekniskt hjälpmedel som

har med vatten att göra. Här i Norrköping bör det kanske ha med vattenkraft att

göra.

• En uppfattning om hur Norrköping har förändrats och växt fram på grund av

dess närhet till Motala ström. Hembygdens historia.

Detta tema är ganska knutet till de naturorienterade ämnena men på ett naturligt

sätt arbetar vi också en hel del med historia och teknik.

3.5   Bild i temat

För att bildämnet på ett naturligt sätt ska bidra till helhetsupplevelsen under

lärandeprocessen, använder vi oss i hög utsträckning av bilder på ett mer



djupgående sätt än vad som kanske är vanligt och försöker i så hög grad som

möjligt att integrera tillämpningen av olika tekniker med det teoretiska skolarbetet.

Bild är inte någonting vi har schemalagt 40 minuter en gång per vecka, därtill är

ämnet alldeles för viktigt och förtjänar inte att förpassas till ett dylikt utanförskap –

utanförskap i relation till den helhetsupplevelse vi eftersträvar i undervisningen.

Bilder kan ge oss mycket information om vi ger oss tid att betrakta dem ordentligt.

Den information vi kan ”utvinna” kan dels göras om till teoretisk kunskap

(exempelvis en närbild på en spindel som talar om hur många ben den har eller en

bild på alla regeringsmedlemmar som talar om hur många de är och hur de ser ut),

men informationen kan också förstärka den teoretiska kunskapen genom en

känslomässig dimension (fantasi, färg, form, inlevelse m.m.). Bilder (t.ex.

fotografier, databilder och målningar) ger också många möjligheter till kritisk

granskning och diskussioner av slaget äkthet, sant – falskt, montage, hur och

varför? Sådana diskussioner kan man alltid anpassa efter elevernas mognad och

nivå och därför är det möjligt att på ett tidigt stadium föra in detta i undervisningen

och sedan med åren fördjupa resonemangen.

Bild är ett ämne som har alla förutsättningar att integreras i den totala

lärandeprocessen utan att eleverna för den skull förnekas uppnå de kunskapskrav

som finns uppställda i läro- och kursplan. Bildämnet är ett utmärkt redskap att

använda vid redovisning av olika arbeten i skolan (teckningar, målningar, modeller,

tidningar, planscher och mycket annat). Men det är inte allt. I bild ingår också att

lära sig olika tekniker och vad kan vara bättre än att koppla detta till de teoretiska

studierna? Läser vi exempelvis om Norrköping och för tillfället tittar på

pappersindustrins historia så gör vi eget papper, pratar vi om hemmet (då och nu,

slott och koja) kanske gör vi lerkärl för att riktigt se hur man kunde förvara maten

förr. För att ge eleverna ytterligare dimensioner av olika kunskapsområden har vi i

Norrköping möjligheter att utnyttja det fantastiska konstmuseum som finns, samt

det lika fantastiska Länsmuseet i Linköping. Kulturhistoriskt sett är detta värdefulla



guldgruvor att söka kunskap från. Viktigt i alla sammanhang är dock att det vi gör

känns värdefullt och att elevernas alster visas upp på något sätt. Oftast kanske det

blir i klassrummet, ibland kanske vi gör en utställning på skolan och vid vissa

tillfällen är det kanske föräldrarnas tur att bli inbjudna på vernissage (visning).

3.6   Musik i temat

Liksom bildämnet är musik ett ämne som i sig självt omfattar många olika delar

som eleverna har rätt att lära sig, men det är också ett ämne som kan tillföra

undervisningen dimensioner utöver det vanliga. Musik kan både förklara och

förstärka olika intryck. Melodier och musikstycken kan förbättra möjligheterna att

skapa olika stämningar, medan sångtexter från olika tider och olika kulturer kan

berätta och förklara saker och ting. Att inte använda sig av sådana möjligheter för

att förbättra helhetsupplevelsen i undervisningen är att undanhålla eleverna viktiga

delar i det komplexa ”kunskapspusslet”.

När vi läser om olika länders seder och bruk där musik ingår försöker vi hitta något

eller några av de instrument som används för att förstärka upplevelsen. Går inte det

kan vi kanske göra egna instrument i samarbete med slöjden. På en skola där många

olika länder och språk finns representerade kanske möjligheterna att berika

undervisningen med äkta rekvisita är större än på en skola där så inte är fallet.

Varför avstå från något sådant som är berikande för alla men också viktigt ur ett

individperspektiv? Någon eller några elever får dela med sig av den kultur som för

dem är en del av deras liv men för andra kanske helt okänd. I detta sammanhang

blir just dessa elever lite extra uppmärksammade och är kanske också de som har

den bästa kunskapen – ordet kan överlämnas till eleverna istället för att förbli hos

läraren.



4   RESULTAT

4.1   Likheter och skillnader mellan Lgr 80 och Lpo 94

I Lgr 80 ses temaarbete som ett avgränsat arbetsområde och en i vissa perioder

förekommande arbetsmetod som ska tillgodose elevernas behov av

fördjupningsmöjligheter. Till skillnad från Lgr 80 genomsyras allt som sägs i Lpo 94

av ett tänkesätt som förordar övergripande perspektiv, ämnesfördjupning och

ämnesövergripande undervisning - ett helhetstänkande. Detta är inte tänkt att

begränsas till vissa perioder eller ämnen utan ska istället vara någonting ständigt

pågående.

En annan skillnad som kan utläsas är att man i den nuvarande läroplanen så tydligt

ger uttryck för de kunskaps- och metodbehov som erfordras i dagens komplexa

verklighet, vilket i sin tur föranleder ett helhetstänkande i högre utsträckning än

tidigare.

Det som inte skiljer sig åt är den ämnesvisa uppdelningen som utgör

utgångspunkten för vidare resonemang omkring t.ex. undervisningens upplägg. Det

är möjligen så att det inte går, sett ur systematiseringssynpunkt, att komma bort

från det ämnesvisa tänkandet. Så trots att Lpo 94 i högre grad än Lgr 80

genomsyras av ett helhetstänkande och efterfrågar möjligheten att se samband, så utgår

man ändå från samma plattform, dvs. vart och ett av de i kursplanerna ingående

ämnena.

4.2   Styrdokumenten om undervisningens innehåll och upplägg

Vikten av att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer, att

undervisningen ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att eleverna kan få



en överblick och uppleva sammanhang samt att ämnesövergripande arbete

möjliggörs, påtalas såväl i den nuvarande läroplanen (Lpo 94) som i

skolkommitténs slutbetänkande (SOU 1997:121). Vidare talas det i båda dessa

dokument om tillägnan av metoder, aktivt deltagande, kritiskt granskande,

komplexa samband, faktakunskaper såväl som praktiska kunskaper och

sinnliga/estetiska aspekter. Den strikta ämnesindelningen ses inte som den allena

saliggörande organiseringen av undervisningsstoffet (i SOU 1997:121 säger man

tvärtom att tiden är mogen för dess avskaffande). Istället är fokus inställt på de

kunskaper eleverna verkligen tillägnar sig under skolåren och inte det antal

lektionstimmar de genomlevt inom respektive ämne.

Det är tydligt att man förespråkar en reformation av undervisningsformerna liksom

av ämnesstrukturen. Man påtalar att med dagens stora informationsflöde och

snabba förändringstakt, måste eleverna ges metoder som hjälper dem i deras

framtida liv att verka som demokratiska, aktiva, kritiskt granskande och

reflekterande individer. Att rikta fokus mot vad eleverna verkligen har för

kunskaper med sig ut efter avslutad grundskola är viktigare än att varje ämne får sin

exakt föreskrivna del av undervisningstiden.

4.3   Lärandeprocessens beskaffenhet

Lärande handlar om att ny information fogas till gammal och att detta i sin tur

utlöser någon slags inre aktivitet där varje liten ny del på ett eller annat sätt relateras

till det redan befintliga. Det är tydligt att många anser det ställt utom alla tvivel att

det som lärs in genom någon slags fysisk aktivitet eller aktivt handlande ger en långt

mer bestående effekt än det som pluggats in utan något dylikt. Vidare är det, enligt

flera av de pedagoger vi studerat närmare, av stor vikt att inlärning utgår från

individens egna intressen, önskemål och behov. Båda dessa aspekter är viktiga ur

såväl motivationssynpunkt som kunskapskvalitetssynpunkt.



Att ha ett klart och tydligt mål som motiverar och sporrar individen till ett fortsatt

kunskapsinhämtande är en grundläggande faktor i inlärningssammanhang, likaså att

elevernas arbete organiseras på ett sådant sätt att det speglar olika

verksamhetsområden från den verklighet de senare själva ska verka i som vuxna.

Stoffet bör vara verklighetsanknutet för att på allvar kunna motivera och stimulera

till bestående kunskap. Enligt Dewey så bör heller inte fokus eller tyngdpunkten,

med avseende på stoffet, ligga på redan tillgänglig och allmänt vedertagen kunskap

(dvs. den kunskap vi finner samlad i uppslagsverk, avhandlingar etc.). Viktigare är

att individen själv gör sina erövringar och därmed också gör sina egna reflektioner

och konklusioner.

4.4   Kunskap och dess beskaffenhet

Vare sig vi talar med Piagets vokabulär om kunskap och använder oss av

begreppen figurativ respektive operativ kunskap, eller utgår från Deweys

resonemang och talar om kunskapens tre olika utvecklingsstadier (nivåer), så är

budskapets kärna detsamma – verklig kunskap är den kunskap som individen

förstår på ett djupare plan än som bara inlärda ord och fraser och som kan

omsättas praktiskt i det verkliga livet.

4.5   Motivera eleverna

Alla de pedagoger vi har valt att studera är överens om att undervisningen bör utgå

från elevernas tankar, deras intressen samt att den bör ligga nära den verklighet de

lever i. Freinet menar att barn som arbetar med det de själva är intresserade av

orkar arbeta mycket längre. Eleverna blir helt enkelt mer motiverade. Han gick till

och med ifrån läroböckerna och lät sina elever arbeta ute i verkligheten och själva

skriva om den. Piaget talar om ackommodation. Att eleverna måste känna igen det

man pratar om för att kunna vidga sina kunskaper. Men också, utifrån teorin om



jämviktsprincipen, om att skapa en motiverande obalans inför varje nytt

kunskapsfält man angriper. Detta eftersom det är just obalansen som är drivkraften

till att utveckling och inlärning sker. Flera av pedagogerna påpekar att det enda

sättet att kunna få riktigt motiverade elever är att lägga undervisningen närmare

deras intressen. Dewey menar att eleven måste ha ett behov av kunskapen för att

lära sig. Frågorna som ställs måste komma ifrån eleverna och bör passa in i deras

verklighet. Vygotskij går längre och säger att hela undervisningssystemet måste

byggas om med noggrann hänsyn tagen till barnens intressen. Enligt Jensen lär sig

inte eleverna när undervisningen bryts ner i ämnen utan de lär sig bäst i en

verklighetsnära miljö. Skolan måste mer likna verkliga livet. Steinberg menade att

en effektiv pedagog är en som klarar av att utnyttja gruppen och individernas

erfarenheter.

Både Freinet och Montessori betonar vikten av att eleverna måste känna sig

delaktiga i det som görs i skolan, inte minst att bestämma om undervisningens

innehåll. Deras undervisning bygger mycket på att eleverna själva får bestämma vad

de vill arbeta med. Montessori menar att vi måste ge eleverna friheten att själva

välja aktivitet. Lärarens uppgift är att handleda eleven. Flera av Freinets konstanter

pekar på att eleverna blir omotiverade då deras arbete bestäms av auktoriteter.

Tvånget verkar förlamande och Dewey höll med. Dewey sa att barnets spontana

önskningar och aktiviteter är grunden till all inlärning. Han menar att barnens

spontana aktiviteter måste organiseras, och om så sker kan värdefulla kunskaper

uppnås.

4.6   Forska och lär genom egna erfarenheter

Elever lär sig, enligt Piaget, om världen och hur den fungerar genom handling och

utforskning. Han talar om en operativ kunskap som är ett resultat av assimilation

och ackommodation och gör att kunskapen blir varaktig. Den operativa kunskapen



visar sig då eleven själv har kommit till insikt och kunskapen är barnets egen. Även

Freinet är inne på samma linje. Eleverna lär sig genom egna erfarenheter och inte

genom att studera regler. Han byggde upp verkstäder där eleverna fick arbeta mer

självständigt för att dra egna slutsatser och lära sig av sina egna erfarenheter.

4.7   Sammanfattning

Tema, sett ur ett Lgr 80-perspektiv, handlar om periodiskt förekommande

fördjupningsmöjligheter för eleverna. I Lpo 94 däremot är det ett långt vidare

helhetstänkande som genomsyrar temaarbetestanken. Såväl ämnesövergripande

undervisning som elevernas behov av metodkunskaper framhålls. Den

gemensamma utgångspunkten för resonemangen är dock de ämnen som omfattas

av kursplanerna.

Såväl grundskolans styrdokument som de tankar och idéer som framkommit vid

studiet av de olika pedagogerna, säger oss att undervisningen måste bli mer

demokratisk, sett ur ett elevinflytande- och elevintresseperspektiv. För att

lärandeprocessen ska bli lyckosam måste eleven uppleva en reell möjlighet att

kunna påverka och därigenom tillgodose sina egna intressen. Detta är själva

grunden när det gäller att lyckas motivera eleven i hans/hennes arbete. En annan

viktig aspekt när det gäller motivation är att utgångspunkten i allt arbete måste ligga

nära elevens egen vardag och verklighet. De kunskaper arbetet resulterar i måste

kunna omsättas i praktisk handling (det verkliga livet) annars är ansträngningarna

till ingen nytta. Praktiskt arbete för att tillämpa och konkretisera nyvunna

kunskaper eller för att göra nya erfarenheter är således viktigt.



5   SLUTDISKUSSION

Vad är det nu som gör att man med fördel bör arbeta tematiskt och enligt det sätt

som här förespråkas? Vi kommer att peka på saker som vi själva har funderat på

och som den litteraturstudie vi gjort ytterligare har styrkt.

Många funderingar och lösningar vi funderat på i flera år har också kunnat prövas

ute i verkligheten genom att vi har arbetat några år. Utifrån dessa erfarenheter som

införskaffats har vi också kommit till nya insikter. Fördelar och vinster, men också

en del problem och svårigheter i samband med tematiskt arbete, har upptäckts.

Detta är bara svårigheter - inga hinder - och det har inte ändrat vårt synsätt att det

är tematiskt och ämnesintegrerat man bör arbeta.

5.1 Utgå från eleverna

Från vår praktik under utbildningen och den tidigare skolerfarenhet vi hade, har vi

sett att många elever tycker att undervisningen är ointressant och tråkig. Detta kan

inte bero på att allt som eleverna enligt läroplan och kursplaner ska lära sig är

tråkigt och att eleverna är ointresserade av det. Av det vi sett är det många, om inte

nästan alla, som arbetar ämnesindelat och följer en lärobok där man följer texten i

boken, gör frågor till texten och arbetar i ett arbetshäfte som tillhör huvudboken.

Undervisningen begränsar sig enbart till det som boken tar upp. Detta gör att

undervisningen blir trångsynt, ointressant och overklig för eleverna. I och med att

eleverna inte kan relatera kunskaperna de får och sätta in dem i sin egen verklighet

så blir kunskapen "tom och meningslös" och de glömmer ganska snart det de lärt

sig. De lär sig då bara för lärarens skull och för att man måste kunna till ett prov.

Känslan av att de arbetar för att lära sig något de själva har nytta av försvinner. Om

man arbetade tematiskt där man integrerar ämnena och där man tar tillvara på hur

vardagen ser ut och elevernas kunskaper och intressen så skulle det göra att



motivationen hos eleverna blev en helt annan. Genom det tematiskt inriktade

arbetssättet blir eleverna medvetna om varför ett område studeras.

Många elever har svårt att se någon mening med de teoretiska ämnen och har inte

riktigt förståelsen varför de måste lära sig en del av det. När man integrerar dem

och sätter in dem i relevanta situationer tydliggörs hur viktiga de är. Genom att,

som vi förespråkar, också få med de praktisktestetiska ämnena i de olika temana så

hjälper man de elever som har det mycket svårt att förstå varför man över huvud

taget ska gå i skolan att få en mening med det. Man visar dem då att de har

användning av de kunskaper de tidigare enbart tyckte var tråkiga och onödiga.

5.2   Låt eleverna forska

Momentet med den egna forskningen stärker också motivationen genom att

eleverna får jobba med det som intresserar dem i det tema man för tillfället arbetar

med. Det är dock inte bara det man vinner med att låta eleverna forska. Enligt både

Dewey och Montessori så växer eleverna om man lägger över ansvar på dem och

ger dem förtroendet att på egen hand välja vad de vill arbeta med och forska om.

Alla människor växer av det. Det vet vi också. Vi behöver bara gå till oss själva för

att få det bekräftat. Varför ger vi då inte våra elever förtroendet att välja själva? När

eleverna ska forska är det viktigt att våga släppa iväg dem, att inte vara för

kontrollerande. Återigen så känner eleverna av om man litar på dem. Låt dem ringa,

söka upp folk eller kunskaper och låt dem gå på studiebesök på egen hand om de är

mogna för det. De flesta klarar av sådant tidigt om de bara har stämt träff med

någon som hjälper dem på plats och när de är tillbaka i skolan kan man ofta se hur

de "har vuxit". Många av dem tror själva att de inte klarar av det, men växer något

oerhört då de märker att det inte var så märkvärdigt att ringa någon eller att besöka

och intervjua en person. I grund och botten handlar detta om att lära eleverna att lära.



5.3 Ett exempel från verkligheten

Detta att växa av förtroende och eget ansvarstagande har vi själva erfarenhet av då

vi under vårt första år som lärare hade en klass som inte alls var vana att få

förtroendet att ge sig iväg och söka kunskap på egen hand utanför skolan.

Arbetsområdet var tema Norrköping och basdelen var klar. Där hade klassen tittat

på olika delar av staden, hur den förändrats och vad som utmärkte staden. I och

med att det var deras sista temaarbete innan de slutade sexan och lämnade oss gav

vi dem helt fria tyglar att forska om vad de ville och redovisa på valfritt sätt, trots

osäkerheten beträffande om alla var redo för det, på grund av att de var ovana att

arbeta på detta sätt. Det blev många intressanta och olika arbetsområden.

De flesta tog chansen att på något sätt komma ifrån skolan och intervjua folk. De

besökte polishuset, fängelset, Scandic Hotell, en musikstudio, Norrköping

Dolphins, Kolmårdens djurpark, flygplatsen, Löfstad slott och Stadsmuseet. Det

var en otrolig spridning och de forskade och tog reda på precis det de ville veta.

Det var inte svårt att motivera någon. Istället fick man bromsa dem för att de inte

skulle rusa iväg helt oförberedda. När de besökte de olika platserna valde de olika

sätt att dokumentera tillfället. En del lånade skolans digitalkamera, andra lånade en

videokamera eller tog med en egen och ytterligare några andra valde att spela in på

band. Det var en härlig upplevelse att se tre nervösa tjejer stå utanför de väldiga

grindarna till fängelset och vänta på att bli insläppta. Eller att se en killes

ansiktsuttryck när han kom tillbaka dagen efter att han hade haft en heldag ensam i

Kolmårdens djurpark.

Vad uppnåddes då genom att göra på detta sätt? För det första hade vi helt fel i vår

misstanke om att vissa elever inte riktigt var redo för detta ansvar. Alla växte något

oerhört och de elever vi tidigare inte trodde att vi kunde lita på gjorde oss nu inte

alls besvikna, utan istället lite stolta. Den arbetsglädje de visade hade vi inte sett



någon gång tidigare under praktiken eller på tidigare jobb. Självklart lärde de sig

saker om staden. Inte bara från sitt eget arbete, utan också från andra genom deras

redovisningar för klasskamraterna som blev mycket bra.

Detta var dock inte det viktigaste de lärde sig. Eleverna hade förberetts en del för

framtiden som kommer för dem. De kommer att tvingas ta för sig och söka

kunskap på egen hand och måste lära sig använda de redskap som finns för att söka

information. Det vi nu hade gjort var att öppna ögonen på dem och visa att det

finns flera sätt att lära sig saker och få reda på något, än att läsa det i någon bok

eller att lyssna på vad läraren säger. Mycket viktigt!

5.4 Låt eleverna arbeta

En sak vi har märkt är att motiverade elever jobbar längre och inte gärna vill gå ut

på rast. De vill sitta kvar och arbeta med det de har kommit igång med. Tvinga inte

ut de elever som vill sitta och arbeta på rasten. Våra egna erfarenheter och det

Freinet och Montessori säger stödjer det att eleverna inte ska tvingas avbryta ett

arbete när de vill fortsätta. Ta vara på den motivation de har! Här har vi sett att

man kan stöta på en del praktiska problem om barnen ska gå ut på rast vid olika

tillfällen. Ett av problemen var att det skulle vara någon vuxen ute som rastvakt då

eleverna gick på rast. I och med att man som lärare var uppbunden som rastvakt

kunde man inte vara kvar i klassrummet hela tiden. Detta går att lösa med lite vilja

och med samarbete med arbetskamraterna. Om man kommer överens med barnen

så att de vet var de ska vända sig kan de ta rast på egen hand. Föräldrar och rektor

bör i sådana fall vara informerade samt ha givit sitt medgivande. Det kan dock bli

svårare om man rastvaktar för många klasser. Då bör man nog vara ute hos

eleverna. Vi får inte vara rädda för att låta eleverna arbeta själva i klassrummet utan

läraruppsikt. Ger man dem det ansvaret så tar de flesta det. Klarar de inte det har

man en bra grund för en diskussion om ansvarstagande.



5.5 Läroböcker och planering

Vi har tidigare nämnt att det kan finnas svårigheter om man är ensam på en skola

att börja jobba tematiskt. En aspekt på det är att det blir jobbigare att planera

temana då man är ensam. De som arbetar efter en bok har den som stöd men de

som ska få igång ett tema måste i stort sett bygga upp det från grunden. Ett bra

stöd kan förhoppningsvis vara den plan vi gjort i detta arbete, där man kan se

exempel på vad som kan finnas med i ett tema. Självklart blir inte en planeringen

helt bra då man inte bollar den med någon annan, vilket vi har haft förmånen att

göra här.

Ett problem som dök upp för oss var att böckerna var årskursbundna och gick från

klass till klass och var väldigt traditionella. Vi fick ganska svårt att utnyttja dem på

ett bra sätt då de inte alls passade in i temana. Detta går dock att lösa genom att

man har ett samarbete med biblioteket och/eller Mediacentralen där man både kan

låna enstaka böcker och låna speciella temalådor. Annars är det en bra tanke att ha

några böcker från varje årskurs om man vill arbeta tematiskt och att man sedan

satsar på faktaböcker. Om sedan många arbetar tematiskt på skolan kan man göra

inköp som passar det arbetssätt man har.

5.6 Långsiktig och heltäckande planering

Ute i skolorna finns det ändå några som har börjat att arbeta mer temainriktat och

försöker att integrera ämnena så gott man förmår. Tyvärr saknas ofta en långsiktig

planering där man har en tanke bakom varför man har valt just ett speciellt tema.

En del väljer att arbeta med OS när det pågår, andra väljer att arbeta med vatten

och hav för att det pågår en världsomsegling och vissa väljer bara något tema som

de tycker skulle vara roligt att arbeta med just då.



Det vi menar är att det måste finnas en längre planering så att man vet att eleverna

får all den kunskap de ska få enligt läroplan och kursplaner. Vi anser då att man bör

lägga upp en plan, kanske en treårsplan som vi har gjort i detta arbete. Eller varför

inte en F-9-planering 86 som täcker in hela barnets grundskoleperiod? Där ska de

olika temana täcka in det som läroplan och kursplaner uttalar att eleverna ska

kunna. Detta motsäger inte att man kan ta vara på aktuella händelser som sker på

den lokala orten eller någon annanstans.

5.7 Se möjligheterna

Ett annat problem kan vara att man är ensam om att arbeta tematiskt på skolan. Då

kan schemat styras av vad de andra klasserna gör. Det kan göra att man bara får

korta temapass och då inte kan låta eleverna arbeta så länge de vill. Här gäller det

att kämpa för att få långa pass. Påpeka att det är viktigt och prioritera det högt.

Försök gärna att få igång ett samarbete med lärarna i de estetiska ämnena så att ni

kan samarbeta och planera inför ett tema. Att slöjd och bildsalar är bokade på fasta

tider kan göra det krångligt att arbeta med de estetiska ämnena på temat. Se inte det

som ett hinder. Se möjligheterna!

5.8   Slutord

Genom den lästa litteraturen men också genom egna erfarenheter från vårt arbete i

klass har vi kommit fram till att lärande helst bör ske genom att eleven själv får

erfara och upptäcka för honom/henne nya saker. Vi lägger alltför ofta regler i

händerna på eleven och förstör därmed deras egen upptäckarglädje. Om en elev

upptäcker en regel själv är det mycket mer värt än om en lärare sätter regeln direkt i

handen på honom/henne. Därmed inte sagt att lärarens uppgift på något sätt

                                                
86 F-9-planering handlar om den "röda tråden", en planering som innehåller kontinuitet och progression i hela
lärandeprocessen för varje enskild individ. Undervisningen i varje nytt läsår bygger på det föregående skolårets
arbete.



decimeras, men däremot förändras. Från att ha varit den som förväntas "lära ut"

blir nu lärarens uppgift mer att dela med sig av sina kunskaper samt att handleda

eleven i dennes egen lärandeprocess.

Att arbeta på detta sätt kräver mycket av läraren i fråga om planering, uppföljning

av elevarbeten, samarbete med kollegor och nytänkande i fråga om t.ex. schema,

personalresurser, den fysiska miljön och material/läromedel. Att arbeta i lag

underlättar enligt vår mening att kunna planera, organisera och genomföra ett dylikt

arbetssätt på en skola. Inom laget kan man gemensamt komma fram till

schematekniska lösningar som ger utrymme för längre arbetspass än normalt.

Dessutom kan man göra inköp på annorlunda sätt, inte klassvis utan lag- eller

enhetsvis och därigenom kunna köpa in olika böcker inom samma område. Detta

att vara fler om ansvaret för arbetet möjliggör i många avseenden annorlunda

resursutnyttjande. Laget kan t.ex. boka eventuell datasal under heldagar och sedan

låta lagets (eller enhetens elever) utnyttja den i den mån de behöver. En lärare kan

ha genomgångar för ett större antal elever än bara en klass och på så sätt frigöra

t.ex. planerings- eller rättningstid för övriga kollegor. Det är mycket lättare att

ordna laborativa arbetsuppgifter om man har ett större antal vuxna att tillgå. Listan

kan göras lång på exempel som visar på ökad flexibilitet tack vare ett arbetslag. Men

som var och en förstår så finns det lika många exempel på begränsande faktorer

som försvårar dessa intentioner. För att snabbt sammanfatta dessa faktorer skulle

man kunna säga bristande resurser. Pengarna är ju ytterst det som styr hur stor

personaltäthet en skola kan ha, hur mycket läromedel man kan köpa in, hur mycket

personalen får kosta i kompetensutveckling osv., men man får akta sig så att detta

inte blir ett innovationshinder.

Det som förundrat oss under detta arbetes tillblivande är varför inte liknande

arbetssätt tillämpas i högre utsträckning runt om i våra grundskolor. Vi ställer oss

frågan om det är resurserna som är den ytterst avgörande faktorn eller om det



handlar om rädsla inför att pröva på någonting annat än det man är van vid och vet

att man behärskar? Det skulle vi gärna komma tillbaka till och undersöka vidare.
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