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Interaktion – en väg till lärande
Andreas Fejes, lärarstuderande

Kristin Sjölander, beteendevetenskapliga studier

Vi är två studenter som har studerat vid Linköpings universitet under tre
års tid vardera där vi har haft många erfarenheter av undervisning inom en
rad olika ämnen på grundutbildningsnivå. Vårt syfte med uppsatsen är att
uppmärksamma vikten av interaktion mellan student och lärare, student
och student utifrån våra erfarenheter.

Under de senaste åren har ersättningsnivåerna till grundutbildningen
urholkats, speciellt inom hum/sam området. Konsekvenserna av detta har
blivit att vi studenter har fått färre timmar lärarledd undervisning. Med
lärarledd undervisning menar vi föreläsningar, seminarier, gruppunder-
visning samt handledning. Idag är antalet timmar nere på en så låg nivå
som 4 timmar i veckan. På så få timmar hinner läraren endast med att
föreläsa vilket oftast innebär en repetition av vad som står i böckerna. Det
ges ingen tid för diskussion och reflektion. Dessutom sparar universitetet
in pengar på att ha stora grupper där anonymiteten blir en inkräktande
faktor. Många studenter vet inte namnen på varandra och än mindre kan
de ha någon personlig kontakt med läraren. Denna anonymitet leder ofta
till att studenterna inte vågar ställa frågor och då man gör det är man helt
utlämnad till sig själv och sitt eget kunnande. Vidare finns det ingen egentlig
kontroll på vad studenterna lär sig. Studenterna proppas fulla med infor-
mation under föreläsningar som de sedan spottar upp på en salstenta. Det
viktiga är inte längre vad studenterna lär sig utan det viktiga är att de kla-
rar sina tentor så att universitetet får sina pengar. Universitetet skulle kunna
liknas vid en utbildningsfabrik där studenter på löpande band skyfflas
genom utbildningarna.

Vår önskan skulle vara att universitet istället kom att bli en mötes-
plats. En plats där studenter möter lärare och studenter möter studenter.
En plats där många duktiga människor som besitter en oerhörd mängd
kunskap delar med sig av den kunskapen. Läraren skulle kunna omvand-
las från att vara föreläsare till att vara handledare och resursperson som
handleder mindre grupper av studenter vid möten och seminarier. På så
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sätt får studenterna möjlighet att ställa frågor och diskutera. Det bör även
ställas högre krav på studenter med kontinuerlig examination i form av
inlämningsuppgifter och grupparbeten som läraren vid mötet skulle kunna
ge feedback på. Det är också viktigt att studenterna får ta del av den forsk-
ning och kunskap som universitetet besitter så att den kunskap som uni-
versitetet vilar på blir en naturlig del i studentens lärande. Genom att skapa
denna mötesplats skulle kvalitén på högskolestudier höjas avsevärt. Man
skulle få fler engagerade studenter samt ett mer givande lärandeklimat.
Dessutom skulle studenternas sociala situation förbättras avsevärt. I dag
när man endast har fyra timmar undervisning i veckan är det många som
inte tar sina studier på allvar. Det som i kurskatalogen utlovas bli heltids-
studier omfattar endast 15 timmar i veckan och många väljer då att lägga
tiden på andra saker än universitetsstudierna. När anonymiteten är stor i
en grupp blir det dessutom lätt att man inte skaffar sig några vänner och
man blir då isolerad från studentlivet. En större integration skulle därför
vara nyckeln till ett bättre lärande och ett bättre studieklimat överhuvud-
taget.

Nu är vi naturligtvis medvetna om att olika ämnen kräver olika for-
mer av arbete men en form som vi tycker borde användas mer, speciellt
inom humaniora, är seminarier. Med seminarier menar vi inte det vanliga
scenariot där läraren delar ut texter som ska läsas in till ett visst tillfälle.
När det är dags för seminariet träffar studerandegruppen, som ofta består
av 25-35 studenter, läraren som ställer ett antal frågor för att försöka få
igång en diskussion. Av de 25-35 studenterna är det möjligen 10 stycken
som säger någonting, och vid seminariets slut är alla godkända. Värt att
notera är även att många av studenterna antagligen inte har förberett sig så
pass väl som de borde. Resultatet av det hela blir att lärandet får sig en
törn bl.a. genom ineffektivitet. Den genomsnittliga kunskap som studen-
terna fått genom seminariemomentet skulle säkerligen kunna ha inför-
skaffats på en mycket kortare tid. Både lärare och studenter slösar bort
värdefull tid. Hur ska vi då kunna förbättra situationen?

 Vi har i något enstaka fall stött på en seminarieform som vi tycker är
riktigt bra. Vid några av dessa tillfällen delade läraren ut ett antal frågeställ-
ningar som skulle besvaras utifrån ett antal texter. Det var sedan fritt fram
att i grupper, efter att man enskilt bearbetat frågorna, diskutera frågorna
och försöka komma fram till ett svar. Gruppdiskussionerna låg sedan som
grund till det seminarium vi hade där antalet studenter endast var åtta
stycken. Alla deltog aktivt i diskussionerna och läraren agerade ”motor” i
diskussionen. Vi kände att vi under seminariet verkligen lärde oss något.
Genom interaktionen i gruppen innan seminariet fick vi ”bolla” våra egna
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svar med de andra. Alla var inte överens men vi kom slutligen fram till
något nytt, något vi enskilt inte kunde prestera. På seminariet utsattes våra
enskilda svar återigen för diskussion och kritisk granskning, nu under led-
ning av disputerad och kunnig lärare. Även de svar som framkommit i den
tidigare gruppdiskussionen diskuterades. Efter seminariet hade vi alla fått
en djupare, mer nyanserad bild av ämnet. Tillsammans hade vi skapat
något som för oss själva var nytt. Att alla dessutom deltog i diskussionen
berodde till stor del på att gruppens storlek var anpassad till diskussion,
alla vågade säga sin ståndpunkt, men framförallt så var vi alla förberedda
eftersom våra enskilda uppgifter skulle granskas och bedömas av läraren.
Ett sista led i kunskapskedjan för detta enskilda seminarium var den feed-
back som läraren gav på de enskilda skriftligen inlämnade uppgifterna.

Varför upplevde vi seminarier i denna form som lärorika? Det vikti-
gaste var att det blev en studentaktiv inlärningsprocess i många steg. Vil-
ket illustreras i nedanstående figur:

Enskilt arbete  �����  Diskussion i grupp  �����  Enskilt reflekterande  �����  Semi-

narium  �����  Feedback  �����  Enskilt reflekterande  �����  Slutprodukt

För att nå kunskap räcker det inte med föreläsningar och tenta. De enda
steg som då bearbetas är enskilt arbete som följs av en slutprodukt beståen-
de av en salstenta. I seminarievarianten, som illustrerats ovan, finns detta
moment med men vi har gått ett steg längre. Genom aktivt arbete i grupp
kan ny kunskap (med ny kunskap menar vi produkten relaterat till den
enskilda individens förkunskaper) formas och artikuleras, en kunskap man
enskilt inte kunnat artikulera. Produkten i grupp blir oftast bättre än den
som framkommit enskilt. Genom diskussioner får den enskilde studenten
möjlighet att fundera och reflektera kring nya angreppssätt och synvink-
lar, de får kritiskt granska sin egen åsikt och träna på att ändra den om
andra synsätt tycks bättre. Enskilt i grupp kan det vara svårt att få en rik-
tigt klar bild av frågeställningen, därför är det ofta först på seminariet,
som leds av disputerad lärare, som bilden klarnar. Ens egen ståndpunkt
sätts på prov och genom rätt frågor kan läraren få studenterna att se fråge-
ställningen ur ett annat perspektiv. Läraren kan få en grupp som ”fastnat”
i sin diskussion att komma ett steg längre i tankeprocessen. Vi menar inte
att lärarens perspektiv alltid är det rätta, men däremot är lärarens uppgift
att hjälpa studenterna att se andra viktiga perspektiv som studenterna själva
kanske inte har upptäckt.

Naturligtvis är vi medvetna om att en sådan modell som skisserats
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ovan inte passar alla ämnen, men vi tror att det är en väg att gå för att få ett
mer studentaktivt och lärorikt lärande. I tider då hum/sam området är i
ekonomisk kris måste de enskilda institutionerna och lärarna tänka om
och satsa på pedagogisk nydaning. Det gäller att satsa de resurser man har
på ett effektivt sätt som inte urvattnar inlärningsprocessens alla steg. Vår
uppmaning till lärare är att fundera på vår skisserade bild, pröva den gärna
och se vad resultatet blir. För att tiden ska räcka till kanske man är tvungen
att dra ner på de flesta föreläsningar, men vi studenter kan ta in den kun-
skapen genom att enskilt läsa i kurslitteraturen. Satsa hellre på interaktion
och tvåvägskommunikation istället för envägskommunikation. Vi är över-
tygade om att det är ett steg på vägen mot ett bättre lärande.
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