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                                                                  Sammanfattning 
 
Den här studien undersöker hur folkhögskollärare organiserar sin undervisning genom 

problembaserat lärande. Pedagogiken, ofta förkortad PBL, går ut på att de studerande i 

grupp söker lösa ett problem som läraren har formulerat. Problemet bör vara komplext och 

lösas genom fördjupande frågor, reflektion och prövning av hypotesers hållbarhet. 

Intervjumaterial har analyserats med utgångspunkt i den amerikanske pedagogen John 

Deweys pragmatiska kunskapssyn. Frågorna har handlat om problemformuleringen, 

lärprocessen, grupparbetet och lärarrollen. Resultatet visar på en del skillnader i 

undervisningens organisering. Förklaringen går att finna i ämnenas skilda karaktärer, men 

även i deltagarnas studiemotivation och intresse för ämnet. Undersökningen visar att 

fallbeskrivningar därför bör formuleras så att de utmanar och väcker intresse hos deltagaren. 

Respondenterna underströk vikten av att lärandet ska kunna förklaras steg för steg fram till 

problemets lösning. Detta visar om förståelsen och kunskapen har gått på djupet. 

Intervjuerna gav slutligen vid handen att bristande motivation hos deltagare ibland kräver en 

mer aktiv och pådrivande lärare än vad pedagogiken förordar. 
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                                                                        Inledning 

Frågorna om vad vi lär oss och varför vi gör det är viktiga att ställa i diskussioner kring 

pedagogik och utbildning. Men frågan om hur vi lär oss är kanske lika viktig att ställa. 

Lärarens föreläsning vid katedern och de sena kvällarnas läxplugg kan ge oss nya insikter. 

Men hur mycket minns vi av den kunskap som vi endast memorerat för att återge i någon 

form av förhör? Skulle vi förstå och minnas bättre om vi själva fick leta rätt på kunskapen 

med målsättningen att lösa ett problem?  

   I mitten av 1960-talet upptäckte lärarna på läkarutbildningen vid McMaster University i 

Kanada att studenterna efter fyra års teoretiska studier inte kunde praktisera sina 

kunskaper. Mycket av kunskaperna hade glömts bort. Det var då som idén till det som kom 

att kallas för problembaserat lärande, PBL, föddes och utvecklades. Några år senare 

användes undervisningsmetoden1 vid universitetets läkarutbildning, och har sedan spridits 

över världen. I första hand har PBL använts vid olika vårdutbildningar, och i Sverige var 

Hälsouniversitet i Linköping först med att använda det i sin undervisning. Året var 1986.2     

   Pedagogiken är inriktad på fallstudier och problemlösningar, och studenterna ska gruppvis 

själva söka efter information och hitta en lösning på ett problem. Vid exempelvis en 

läkarutbildning är det lätt att se fördelen och nyttan med att koppla samman teori och 

praktik. Men hur fungerar PBL på en folkhögskola med andra ämnen än dem som dominerar 

på en vårdutbildning? Under min praktik på folkhögskola fick jag möjlighet att använda PBL 

då jag undervisade i ett samhällsorienterat ämne. Som en följd av detta kom jag att fundera 

kring mål och mening med pedagogiken. Jag sökte efter forskning om PBL på folkhögskolor, 

men fann inte någon. Nyfikenheten växte, och jag bestämde mig för att ta reda på hur 

folkhögskollärare som använder sig av PBL resonerar kring sin undervisning. 

                                                                          

                                                           
1 Det problembaserade lärandet beskrivs ibland som en metod, ibland som ett pedagogiskt förhållningssätt. 
Även ordet undervisningsideologi har använts. Faran med att beskriva det som enbart en metod kan vara att 
intensionen med problemlösningsarbetet hamnar i skuggan av själva metodiken. Ett exempel ges på detta med 
hänvisning till forskaren Don Margetson som pekar på de fall då problemet som ska lösas har ett alltför enkelt 
och givet svar. Då går den avsedda, djupgående lärprocessen förlorad, trots att metoden tillämpas. Se 
Madeleine Abrandt Dahlgren, Lars Owe Dahlgren & Anne-Marie Laginder, ”I takt och otakt – om teori och 
praktik”, i Madeleine Abrandt Dahlgren & Irma Carlsson (red.) Lärande på vuxnas vis – vetenskap och beprövad 
erfarenhet, tredje uppl. av 2009 (Malmö, 2012), s. 51 f. Beroende på sammanhanget kommer PBL i denna 
studie att omväxlande beskrivas som en metod eller som ett pedagogiskt förhållningssätt. 
2 Abrandt Dahlgren & Carlsson (2012), s. 48. Se även Staffan Larsson, Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i 
forskningen om vuxnas lärande (Stockholm, 2013), 46 f. 
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                                                                         Syfte  

Denna studie syftar till att ge en bild av hur problembaserat lärande kan gå till på 

folkhögskolor. Den kommer med utgångspunkt i olika teorier att analysera intervjumaterial, 

och därigenom belysa undervisningen i olika ämnen och utbildningar. 

                                                                PBL-idé och metod 

PBL är både en idé och en metod. Det är viktigt att inte reducera PBL till enbart en metod, 

eftersom det inbegriper ett särskilt synsätt på människor och kunskap.3 Själva metoden kan 

enklast beskrivas som en arbetsmodell i sju steg. Innan arbetet börjar delas studenterna in i 

basgrupper på mellan fem och sju personer. Arbetet i basgrupper har beskrivits som 

lärprocessens hjärta, och begreppet dialog kunskap har använts för att tydliggöra att 

lärandet sker tillsammans med andra.4 Lärprocessen inleds med att studenterna får bekanta 

sig med det problem som ska lösas och som oftast är en fallbeskrivning som läraren har 

formulerat. Därefter avgränsar de ett problemområde och gör en brainstorming där alla 

kommer med idéer på lösningar. Sedan ska idéerna som kläckts systematiseras och nya 

fördjupande frågor ställas. Efter detta sker faktainsamling som kan handla om att beställa en 

föreläsning, göra en intervju med sakkunnig person, gå till biblioteket och leta rätt på 

litteratur eller kanske göra ett studiebesök. Därefter samlas gruppen och sammanställer sina 

nya kunskaper. Allra sist prövas olika förslag på lösningar av problemet.5  

   En viktig tanke med PBL är att arbetet ska vara processinriktat och inte produktinriktat.6 Då 

målet är att lösa ett problem lär sig studenten processen att ställa frågor, reflektera och 

pröva hypoteser, allt i syfte att reda ut oklarheter. En annan viktig aspekt är att utvärdera 

det man har lärt sig, och att ställa kritiska frågor som leder framåt. Vad vet jag? Vad behöver 

jag lära mig mer för att lösa problemet?7  

   Inom PBL är det slutligen viktigt att betona begreppet handledare i stället för lärare. En 

lärare är aktiv i sin roll som kunskapsförmedlare, medan en handledare har till uppgift att 

                                                           
3 Liselotte Alanko, Leif Isaksson, Problembaserat lärande i praktiken – för gymnasieskolan (Stockholm, 1998), s. 
26. Se även ovan, s. 1, fotnot 1. 
4 Tommie Lundquist, På verklighetens grund: Problembaserat lärande i gymnasieskolan (Linköping, 1999), s. 14. 
5 Larsson, (2013), s. 50 f.  
6 Lundquist (1999), s. 15. 
7 Charlotte Silén, ”Problembaserat lärande – pedagogisk idé och metod”, Hälsouniversitetet, Linköping, 2004, 
tillgänglig: https://www.liu.se/medfak/fysio/dokument/1 (hämtad 2016-02-10), s. 2.  

https://www.liu.se/medfak/fysio/dokument/1
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leda, men utan att ge för mycket information.8 Vid en konflikt ska handledaren söka få till en 

produktiv diskussion som hjälper gruppmedlemmarna att själva lösa dilemmat.9  

                                                               Frågeställningar 

Studien utgår från fyra frågeställningar. Den första rör igångsättandet av 

problemlösningsarbetet som utgörs av en fallbeskrivning. Därefter ställs frågan om det 

fortsatta arbetet med problemlösningen. Hur går den lärprocessen till? Den tredje frågan rör 

deltagarnas samarbete i de så kallade basgrupperna. Vad händer vid exempelvis en konflikt 

eller då de har kört fast? Till sist vill denna studie belysa lärarens roll. Var går till exempel 

gränsen mellan stöttning och påverkan?   

                                                                        Teori 

Med hjälp av teorier kan vi analysera och diskutera resultatet av en undersökning. De lärare 

som utformade PBL inspirerades av flera idéer, däribland pragmatismen.10 I den här studien 

kommer den amerikanske pedagogen och psykologen John Deweys (1859-1952) filosofi att 

presenteras, och senare användas i analysen av data. Han är den främste företrädaren för 

den pragmatiska kunskapssyn som utvecklades i USA kring förra sekelskiftet. 1916 utkom 

hans mest kända verk, Democracy and Education11, som utgör den viktigaste källan i 

nedanstående presentationen av hans pedagogiska grundsyn.  

                                      

                                     John Dewey och den pragmatiska kunskapssynen 

Deweys pragmatiska kunskapssyn kom att bli en del av den progressiva pedagogik som stod 

för en antiauktoritär undervisning. Barn och unga skulle få växa av egen kraft, och 

verkligheten och vardagen borde få komma in i skolvärlden. Mottot för undervisningen var 

learning by doing, att lära genom att göra. Begreppet blev en hel rörelse i USA under 1900- 

 

 

                                                           
8 Helene Hård af Segerstad, Marianne Helgesson, Magnus Ringborg, Lena Svedin, Problembaserat lärande: Idén, 
handledaren och gruppen (Stockholm, 1997), s. 30. 
9 Ibid., s. 90. 
10 Jean Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel och Carl Rogers är några andra av pedagogerna bakom idéerna. Se 
Alanko & Isaksson (1998), s. 18 f. Författarna nämner även tänkare med psykologiska teorier som påverkat PBL, 
såsom Sigmund Freud, Jean Piaget och Lev Vygotskij. Se s. 19 ff. 
11 John Dewey, Demokrati och utbildning (1916), övers. av uppl. 1985, Nils Sjödén, 1:a sv. Uppl. av 1997 
(Göteborg, 2009) 
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talets första hälft.12 Tanken bakom learning by doing är att vi lär djupare och för längre tid 

om vi förutom teoretiska kunskaper också experimenterar och ägnar oss åt 

problemlösningar. Dewey beskrev sin syn på teori och praktik i Demokrati och utbildning: 

”Om en färdighet förvärvas skild från tänkandet, så saknas förståelse för hur färdigheten ska 

användas. […] Och information utan anknytning till ett genomtänkt handlande är enbart en 

betungande börda.”13 

   Dewey menade att vi bara tänker och lär oss då vi konfronteras med ett problem. För att 

förklara lärprocessen använde han sig av begreppet inquiry, som i det här sammanhanget 

kan översättas till undersökning. Det handlar om en process där vi får ökade kunskaper 

genom att ställa frågor, reflektera och testa hypoteser, allt med målet att lösa ett problem. 

För att vi ska vara motiverade att göra detta krävs en nyfikenhet på problemet.14 

Svårighetsgraden och kopplingen till ett personligt intresse är inte oviktig. Dewey skriver: 

”Men det är nödvändigt att skilja på äkta och låtsade eller falska problem. […] Rymmer 

problemet något mer än bara ett problem? Anknyter frågan på ett naturligt sätt till en vidare 

eller personlig erfarenhet? Eller har problemet konstruerats enbart för att tjäna ett 

undervisningssyfte?”15 Det är också viktigt att det är eleven och inte läraren som är aktiv i 

försöket med att lösa problemet: ”Särskilt stötande är att andra, boken eller läraren, 

erbjuder färdiga lösningar i stället för att ge eleven det material som han själv måste 

använda och anpassa för att kunna besvara frågan.”16 Med friheten att själv lösa problemet, 

följer kravet på tankedisciplin menade Dewey. Disciplinen är i sin tur avhängig ett intresse 

för att lösa uppgiften. Saknas intresset är det lärarens uppgift att hitta ett ämne som 

                                                           
12 Progressivismen blev en idétradition av folkrörelsekaraktär i USA och även i flera europeiska länder. I Sverige 
var författaren och pedagogen Ellen Key en av frontfigurerna. Dewey kom senare att ta avstånd från delar av 
den progressiva pedagogiken. Hans kritik rörde den låt gå-syn på undervisningen som många progressiva stod 
för. Se Ulf P. Lundgren, Roger Säljö & Caroline Liberg (red.), Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare, 3:e 
uppl. av 2014 (Stockholm, 2014), s. 290. Se även Anders Burman, ”Dewey och den reflekterande erfarenheten”, 
i Anders Burman (red.), Den reflekterande erfarenheten: John Dewey om demokrati, utbildning och tänkande, 
Södertörns högskola, 2014, tillgänglig: sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:745733/FULLTEXT01.pdf (hämtad 
2016-03-18), s. 21. 
13 Dewey, (2009), s.197. Bernt Gustavsson har träffande förklarat teoretisk och praktisk kunskap med 
utgångspunkt i Aristoteles kunskapssyn. Han menar att för nutida människor handlar kunskap ofta om ett 
färdigt resultat medan den aktivitet som leder fram till den hamnar i skymundan. Aristoteles menade att den 
teoretiska kunskapens mål är sanningen, medan den praktiska är verket. Den senare handlar om att veta hur, 
medan den traditionella teoretiska kunskapen handlar om att veta vad. Se Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? 
En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap (Stockholm, 2002), s. 85. 
14 Lundgren m.fl., (2014), s. 295. 
15 Dewey, (2009), s. 199 f. 
16 Ibid., s. 202.  
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engagerar eleven i en särskild aktivitet där målet och syftet känns meningsfullt. Den unga 

människan måste förstå sitt lärande i ett större sammanhang och vad det kan leda fram till.17  

   Grundmetoden kan beskrivas i tre steg: Observation, reflektion och åter observation. Först 

försöker vi att identifiera problemet och pröva olika hypoteser för att lösa det. När en 

hypotes prövas tar vi reda på vilka konsekvenser det kan leda till. Om vi upptäcker att 

hypotesen inte stämmer tvingas vi reflektera och ompröva våra idéer. Det vidgar 

perspektivet på problemet och ger oss djupare kunskap.18 

   Growth är ett nyckelord i Deweys pedagogiska tänkande, och kan översättas till växande 

eller utveckling. Uppfostran och undervisning går i första hand ut på den unga människans 

växande. Att växa är att kunna lära av erfarenheten. Det handlar enligt Dewey om ”att från 

en erfarenhet bevara något som är till gagn när man skall hantera svårigheter i en senare 

situation. Det betyder förmåga att ändra handlingar på grund av tidigare erfarenheters 

resultat”.19 

   Undervisningen ska organiseras i mindre grupper som genomför projektarbeten. Tanken är 

att samarbete med andra ska förbättra lärandet. Frihet är ett av målen med utbildning 

menade Dewey, och fria blir vi tillsammans med andra.20 Grunden för detta är 

kommunikation: ”Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan 

all kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera med 

sin omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet.”21 

   Dewey förespråkade ett samhälle med mindre klassklyftor, och en skola med en mer jämlik 

relation mellan elever och lärare.22 Läraren bör behärska lärostoffet helt och hållet, och vara 

fokuserad på eleven och dennes lärande. För eleven gäller det omvända. Dennes fokus ska 

vara riktat mot uppgiften. Dewey skriver: ”Att förstå eleven i hans samspel med stoffet är 

lärarens uppgift, medan elevens tankar förstås inte bör vara inriktade på honom själv utan 

på det aktuella temat.”23                                                              

                                                                       

 

                                                           
17 Dewey, (2009), s. 172 ff. se även Burman, (2014), s. 31. 
18 Lundgren m.fl., (2014), s. 295 f. 
19 Dewey, (2009), s. 82. 
20 Lundgren m.fl., (2014), S. 240. 
21 Dewey, (2009), s. 39. 
22 Burman, (2014), s. 9. 
23 Dewey, (2009), s. 229 f. Citat, se s. 230. 
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                                                                        Metod  

Materialet som presenteras och analyseras utgörs av berättelser från tre intervjuade 

folkhögskollärare som använder PBL som bas i sin undervisning. Lärarna undervisar i skilda 

ämnen som samhällsorientering, textilslöjd och fritidsledarskap. Förhoppningen är att det 

problembaserade lärandets metod och ideologiska synsätt tydliggörs genom varje lärares 

unika berättelse om sin undervisning. Intervjuerna var kvalitativa och fokuserade på att få 

fram så mycket information som möjligt som rör frågeställningarna. De genomfördes på tre 

olika folkhögskolor under oktober och november 2015, och ljudupptagning skedde på dator. 

Både lärarnas och folkhögskolornas namn är fiktiva, och det inspelade materialet har 

raderats efter transkribering.    

                                                                 Resultat och analys 

Här följer i tur och ordning en presentation av de intervjuade lärarna, deras syn på 

fallbeskrivningen, lärprocessen, basgruppsarbetet och handledarrollen, samt slutligen en 

analys av deras undervisning. 

                                                                  Mikael – SO-ämnen 

Den första intervjun gjordes med Mikael som undervisar i historia, samhällskunskap, geografi 

och religion vid Örnens folkhögskola. Han har ofta temastudier vilket innebär att flera ämnen 

kan bli aktuella i arbetet med en problemlösning. Mikael har utbildat sig till gymnasielärare 

under senare år, och höll vid tidpunkten för intervjun på med att skriva en magisteruppsats i 

historia. Det var under utbildningen som han lärde sig att arbeta tematiskt och med PBL. I 

många år har han intresserat sig för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 

NPF, där vanliga diagnoser är ADHD och autism.24 På folkhögskolan undervisar han en klass 

som går kursen Teori och praktik, där samtliga deltagare har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Han undervisar även en klass som går allmän kurs, där flera av 

deltagarna har ADHD. Från början arbetade han mycket med struktur och 

katederundervisning. Sedan ville han orientera sig bort från det och bli som han uttrycker 

det, mer folkhögskolemässig. Han inspirerades av kollegor på de reguljära allmänna 

kurserna, även om han upplevde att tyglarna var lite för lösa där. Därför valde han att 

behålla en viss styrning, och bryter in då deltagarnas arbete tenderar att dra iväg mot för  

                                                           
24 Mikael använder ibland den fram till 2013 giltiga diagnosen Asperger syndrom. Han är medveten om att 
diagnosen försvunnit till förmån för autism med olika undergrupper. Ibland talar han om autismspektrat.  
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stora projekt. Under intervjun berättade han om sin undervisning i SO med båda klasserna. 

                                                                 Fallbeskrivningen 

I höstas då en ny klass började på allmän kurs valde Mikael att låta deltagarna formulera 

fallbeskrivningar: ”Vid den allra första uppgiften lät jag dem göra det för att få dem 

intresserade, och för att ha dem kvar i skolan. Nästan alla har taskig skolbakgrund.” 

Deltagarna fick utgå från ett intresse inom vissa gränser, och sedan ställa fem frågor som de 

skulle besvara. Utifrån svaren formulerade de sedan djupare frågeställningar för att komma 

igång med temaarbetet inom sitt ämnesområde. Mikael berättar: ”Det gick jättebra. De 

grottade ner sig ordentligt i frågeställningarna, och skrev bra frågeställningar.” Därefter har 

Mikael formulerat fallbeskrivningarna, men han gör det med hänsyn till respektive 

basgrupps intresseområde. Det allra svåraste i arbetet tycker han är att avgöra vilken nivå 

deltagarna befinner sig på. Vissa måste han visa hur man skriver en frågeställning. För att få 

igång arbetet i basgrupperna kan han ibland be deltagarna att beställa en föreläsning. Men 

han betonar att det måste vara deltagarna som formulerar uppgiften åt honom, och inte 

tvärtom. 

                                            Lärprocessen, basgruppen och handledaren 

Efter fallbeskrivningen går arbetsprocessen igång med brainstorming och nya 

problemformuleringar. Mikael berättar om ett fall med uppställda husvagnar i skolans 

närområde där det bor romska EU-migranter: ”Allra först fick de ta reda på hur det såg ut 

innan, och skaffa sig information om resandefolket. Läsa böcker om Katitzi till exempel. Och 

undvika fördomar. Gå in förutsättningslöst i stoffet. Sedan följde de debatten i lokalpressen 

och ställde insändarskribenter mot fakta.” Han berättar vidare om ett fiktivt rättsfall från 

våren 2015 som en grupp på allmän kurs fick jobba med: ”En föreläsare från kriminalvården 

kom till skolan och pratade fångvård. Då kom juridiken in i ämnet. Senare fick gruppen gå på 

en rättegång och på nära håll följa hela processen från brott till straff. Av det fick de djupare 

insikter och nya idéer och frågor dök upp.” Han tillägger att han ofta påminner deltagarna 

om att de ska ifrågasätta allt. Det gäller såväl utgångspunkten som hans egen undervisning.     

   När grupperna kommit i hamn med faktainsamling och problemlösning vill Mikael ha både 

en muntlig och en skriftlig rapport. Vid den muntliga får de sitta kvar i bänken om de känner 

sig bekvämare med det. De får berätta hur hela processen utifrån grundmodellen med de sju 

stegen gått till. Den skriftliga rapporten anser han är lika viktig som den muntliga. Även om 

de flesta inte söker vidare till högre studier så bör de lära sig hantverket att skriva.  
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   På frågan om basgruppernas förmåga till samarbete svarar han att det blir mer fyrkantigt i 

Teori- och praktikklassen än på allmän kurs. Därför är det viktigt att hitta rätt kombination av 

personer så att det blir dynamik i grupperna: ”Det fungerar bra att blanda ADHD med 

Asperger. Då utnyttjas energin från ADHD och lugnet från Asperger. De med Asperger lär sig 

att saker ordnar sig till slut, bara de med ADHD får resa på sig ibland och ta en kopp kaffe.” 

Mikael försöker ibland styra upp så att en del inte tar över för mycket. Men det går inte att 

undvika helt menar han. Det viktigaste är ändå att alla är positivt inställda, och att 

deltagarna med autism inte blir för passiva.  

   Som handledare beskriver han sig själv som en skugga som undviker att styra för mycket. 

Oftast sitter han i lärarrummet, och deltagarna har tillgång till en egen datasal. Emellanåt går 

han runt och tittar så att arbetet inte drar iväg åt ett annat håll, något han upptäckte med en 

grupp dagen före intervjun: ”De kan inte förvänta sig att få de svar på frågorna som de först 

trodde att de skulle få. Det kan vara svårt för dem med Asperger. De bestämmer sig för ett 

svar.” Generellt har de flesta svårt med begränsning berättar han. Drar det inte iväg på 

bredden så drar det iväg på djupet. Då bryter han in. Kommunikationen fungerar oftast bra 

mellan Mikael och deltagarna. Ibland kan han få ett sms, och då kanske en grupp vill gå till 

biblioteket i staden och sätta sig där, vilket går bra. Men han tillägger att deltagarna måste 

vara medvetna om att de är på väg mot ett mål: ”Går de inte till biblioteket så når de inte 

slutmålet. Det är något de lär sig ganska snart.” 

                                                         Analys av Mikaels undervisning 

Mikael låter deltagarna formulera fallbeskrivningar vid den allra första uppgiften. Avsikten är 

att väcka och behålla deras intresse. Även när han själv formulerar fallbeskrivningar tar han 

hänsyn till deltagarnas intresseområde. Dewey poängterade just hur viktigt det är med 

nyfikenhet och intresse vid lösningen av ett problem. Därför ska läraren formulera fall som 

eleverna kan koppla till intresse och personliga erfarenheter.25 Fallbeskrivningen är på så 

sätt avgörande för det fortsatta arbetet. Att fördjupa lärandet handlar om att ställa frågor, 

testa hypoteser och reflektera. Detta visade sig vara en utmaning för NPF-deltagarna som 

enligt Mikael oftast bestämmer sig för ett svar, och alltså har svårt att tänka om.  

   För att vi ska utvecklas behöver vi kommunicera med andra ansåg Dewey. Samarbete är 

centralt för lärandet, och all kommunikation är bildande menade han.26 I Mikaels 

                                                           
25 Dewey, (2009), s. 199 f. Se även ovan, s. 4, not 14 och 15. 
26 Dewey, (2009), s. 39. Se även ovan, s. 5, not 21. 
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undervisning handlar det i första hand om att skapa dynamik i basgrupperna. Personer med 

olika diagnoser måste lära sig att acceptera varandras olikheter för att samarbetet ska 

fungera. Som handledare håller sig Mikael i bakgrunden, och ger deltagarna stor frihet att 

själva lösa uppgiften. Dewey underströk att läraren ska vara fokuserad på eleverna och deras 

lärande, medan eleverna ska fokusera på lärostoffet.27 Mikaels roll handlar framför allt om 

att övervaka arbetet så att det inte drar iväg åt fel håll. Dewey poängterade hur viktigt det är 

att eleverna är aktiva i sitt lärande, så att inte läraren eller läroboken levererar färdiga svar.28 

En del av Mikaels deltagare har svårt att ta egna initiativ, åtminstone i början. Då finns 

Mikael där och visar hur man formulerar en frågeställning. Ibland ber han dem att beställa 

en föreläsning. Han påminner dem också om att ifrågasätta allt, till och med hans 

undervisning. 

                                                                    Karin – textillinjen 

Nästa intervju gjordes med Karin som undervisar på textillinjen och på trä- och smideslinjen 

vid Trastens folkhögskola. Under intervjun berättade hon om sin undervisning på textillinjen. 

Karin har ingen akademisk utbildning, men har ägnat sig åt sömnad sedan barndomen. Hon 

kallar sig själv för hantverkare. 2006 började hon använda PBL i undervisningen, och då 

kände hon inte till någon teori som exempelvis John Deweys pragmatism. Hon har skaffat sig 

kunskap efterhand, bland annat om lärlingsarbete och skråväsende. Eftersom hon 

undervisar i ett hantverksämne där arbetsprocessen är lång och komplicerad, tycker hon att 

PBL är den metod som passar bäst. När Karin började undervisa på textillinjen användes 

enbart traditionell katederundervisning. I dag är hela den ettåriga utbildningen upplagd med 

PBL som bas. På textillinjen ska deltagarna lära sig väva, sy, sticka, brodera och knyppla, och 

uppgifterna kan kombineras så att flera tekniker används till samma uppgift. De ska också 

planera tid för varje uppgift, göra skisser och räkna längder, vikter och priser. För att bli 

antagen till utbildningen krävs inga förkunskaper. 

                                                                  Fallbeskrivningen 

När terminen börjar får deltagarna årets alla uppgifter i en mapp. Den här delen av 

utbildningen är alltså styrd med tydliga riktlinjer. Karin förklarar: ”De ska sy, de ska väva det 

där. Men när de gör det, hur de gör det, och om de kombinerar uppgifterna, det är upp till 

                                                           
27 Dewey, (2009), s. 229 f. Se även ovan, s. 5, not 23. 
28 Dewey, (2009), s. 202. Se även ovan, s. 4, not 16. 
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dem.” Karin har inget fast schema, men på fredagarna presenterar hon nästa veckas 

upplägg: ”Då är det först en teoretisk lektion där jag ger uppgifter som kanske handlar om 

att rita mönster till kläder. Sedan gör jag det stegvis inför alla. Sedan gör vi det tillsammans i 

klassrummet.” Här är undervisningen mer traditionell eftersom Karin ger deltagarna givna 

förutsättningar. Hon känner att tiden är knapp med ett år, och har därför smalnat av. Hon 

frågar sig: ”Var lägger man ribban? Ska vi börja med att odla linet och väva tyget?”  

   Vid genomgången vill Karin att deltagarna ifrågasätter det hon har sagt eftersom hon 

menar att det är så de lär sig. Diskussionerna handlar om allt från mode och material till 

genusperspektivet. Hur ser en kjol ut? Varför har bara kvinnor kjol? Efter genomgång och 

diskussion jobbar deltagarna fritt. Karin säger att fallbeskrivningen är jätteviktig. Om hon är 

otydlig med den finns risken att arbetet blir för stort. Hon försöker att få deltagarna att 

tänka hela processen, men talar inte om vad hon själv tycker: ”Jag brukar säga: Ni ska inte få 

svaren av mig. Ni ska få verktygslådan. Då lär de sig att tänka mer komplext.” Under arbetets 

gång kommer deltagarna på olika sätt att lösa uppgiften på. Om det inte fungerar kommer 

de på nya lösningar. I samband med det formulerar de också nya fallbeskrivningar. 

                                             Lärprocessen, basgruppen och handledaren 

På textillinjen vid Trastens folkhögskola är arbetet organiserat lite annorlunda än vanligtvis 

då PBL-metoden används. På teorilektionerna jobbar deltagarna i grupp, men däremot 

individuellt när de till exempel syr eller väver. Ibland kan två eller tre jobba tillsammans 

beroende på vad de gör. I utbildningens kompendium står dock tydligt att deltagarna ska 

fungera som mentorer för varandra. Det innebär att diskussioner förs kontinuerligt, även 

under det praktiska arbetet. Efter genomgång och diskussioner börjar var och en att lösa 

uppgiften. Efter hand lämnar de in de färdiga produkterna tillsammans med skisser och 

uträkningar till Karin. När hon har gett feedback kan deltagarna redovisa sitt arbete inför 

klassen. Om en deltagare redovisar en stickning, så inspirerar det någon som inte har 

påbörjat sin stickning. På så sätt kommer lite av grupprocessen in menar Karin. De för 

diskussioner kring varför de gjorde på ett visst sätt och val av material. Deltagarna måste 

kunna tala om hur de räknade, hur många trådar de använde, vikter, kostnad och mängden 

tyg. Många uppgifter går att kombinera, som exempelvis kjolen: ”Du ska sy en kjol, du ska 

väva olika typer av tyger. Då kan du faktiskt väva tyg till kjolen. Sedan syr du den och 

broderar på den.” Karin säger vidare att slutresultatet inte kan bli fel. Kjolen blir godkänd 
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även om den är illgrön och lite sned. Huvudsaken är att deltagaren kan redogöra för 

arbetsprocessen.  

   Om det inte kan bli fel så kan det ibland dra iväg åt för stora projekt. Det är då som Karin 

som handledare styr upp. Men annars tassar hon försiktigt som hon uttrycker det, och 

undviker att komma med värderingar. Får hon en fråga så svarar hon med att ställa nya 

frågor som får deltagarna att tänka till. Det är sällan som hon ger ett rakt svar, eftersom hon 

menar att det finns så många olika sätt att lösa problemen på. 

                                                         Analys av Karins undervisning 

Då utbildningen börjar ger Karin deltagarna tydliga förutsättningar, men talar inte om hur 

eller i vilken ordning uppgifterna ska lösas. Pragmatismens betoning på nyfikenhet och 

intresse för ämnet29 får kanske förutsättas på denna smala utbildning. Deltagarna kan inte 

välja att lösa ett problem inom ett visst intresseområde. Inledningsvis behöver de en tydlig 

handledning, särskilt när det kommer till uppgifternas praktiska del. I klassen kan det finnas 

deltagare som aldrig har hållit i en synål eller sett en vävstol. 

   Textilslöjd är ett hantverksämne med en naturlig koppling mellan teori och praktik. Mycket 

handlar om att lära genom att göra för att tala med Dewey. Men detta betyder inte att 

teoridelen hamnar i skuggan på textillinjen. Tvärtom. Den färdiga produkten går att beskriva 

med några få ord. Men hur såg egentligen lärprocessen ut? Karin berättade att deltagarna 

måste kunna beskriva den komplexa vägen från planering och skisser till resultat. Detta 

samband är också något som Dewey poängterar. Tanke och färdighet kan inte skiljas åt.30  

   Den praktiska delen av problemlösningen är oftast individuell på textillinjen. Här finns inga 

basgrupper som har beskrivits som själva hjärtat i PBL.31 Dewey ansåg att vi lär och växer 

bäst tillsammans med andra, och att undervisningen därför bör organiseras så att elever 

löser problem i grupp. Han menade att all kommunikation är bildande, och att den utvidgar 

och förändrar erfarenheten.32 På textillinjen pågår en dialog mellan deltagarna under 

arbetets gång, men inte inom en speciell grupp. Frågan är om lärprocessen med frågor, 

hypoteser och försök till lösningar förändras av detta. Om en dialog kring hur arbetet ska 

lösas sker kontinuerligt med andra deltagare, borde inte lärprocessen avvika från den som 

sker genom basgruppsarbete. 

                                                           
29 Dewey, (2009), s. 199 f. Se även ovan, s. 4, not 14 och 15. 
30 Dewey, (2009), s. 197. Se även ovan, s. 4, not 13. 
31 Lundquist, (1999), s. 14. Se även ovan, s. 2, not 4. 
32 Dewey, (2009), s. 39. Se även ovan, s. 5, not 21. 
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   Handledarens roll är tydligt PBL-orienterad, och Karin följer arbetet utan att värdera. Hon 

ger deltagarna stort utrymme till fritt skapande under egenansvar. Deweys tanke om att 

läraren inte ska leverera färdiga lösningar går i linje med Karins inställning till sin 

handledarroll. Hon säger att hon inte ska ge deltagarna svar, utan en verktygslåda. Detta är 

det elevaktiva lärande som Dewey förespråkar. Läraren ska ge eleven det material som 

denne sedan använder för att själv lösa problemet.33  

                                                        Maria – fritidsledarutbildningen 

Den tredje och sista intervjun gjordes med Maria, en av tre lärare som jobbar i lag med PBL 

på den tvååriga fritidsledarutbildningen vid Ugglans folkhögskola. Hon berättar att de har 

jobbat mer tydligt med PBL under de senaste tre till fyra åren. Det var när utbildningsplanen 

skrevs om för några år sedan som hon och kollegorna kände att det var PBL som de hade 

jobbat med. Då valde de att lyfta fram det i planen. I dag genomsyrar PBL hela utbildningen, 

och i stort sett varje ämne. Maria har störst ansvar för pedagogiken. Övriga ämnen i 

utbildningen är ledarskap, sociologi, kommunikation och metodik. Maria har en filosofie 

magisterexamen i pedagogiskt arbete, och har skrivit en kandidatuppsats om 

fritidsvetenskap. Hon ser precis som Karin det problembaserade lärandet som den 

naturligaste formen av undervisning på den utbildning hon är med och leder. 

                                                                   Fallbeskrivningen 

När deltagarna börjar sin utbildning delas de in i fyra basgrupper på ungefär fem personer. 

Varje basgrupp får ett fall som de ska jobba med under hela utbildningen. Det kan handla 

om fritidsledarrollen på en fritidsgård där det har hänt något som ledaren ska lösa. Efter 

hand byggs fallet på med nya fall som komplicerar lösningen av problemet. Deltagarna får 

inte själva formulera någon fallbeskrivning, men kan tolka och analysera problemet utifrån 

egna erfarenheter.  

   Arbetet i basgrupperna börjar alltid med en diskussion om fallbeskrivningen. Efter hand lär 

sig deltagarna att plocka in litteratur. Lärarna går inte in och säger något om hur problemet 

skulle kunna lösas. Det kan till exempel handla om en person på en fritidsgård som börjar bli 

skygg och undviker folk. Då skulle det kunna röra sig om drogproblem eller anorexia. Men 

det måste inte vara så. Maria förklarar: ”De kan måla upp fyra eller fem scenarier kring vad 

det skulle kunna vara för problem. Sedan när deltagarna får ett nytt problem med det 

                                                           
33 Dewey, (2009), s. 202. Se även ovan, s. 4, not 16. 
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aktuella fallet så kanske det klargör att bara två scenarier är möjliga. Så jobbar deltagarna 

vidare så.” 

                                               Lärprocessen, basgruppen och handledaren 

Varje måndag under två års tid jobbar deltagarna i sina basgrupper med fallet som de fick vid 

terminsstart. De sista veckorna av utbildningen får de flera verklighetsfall av handledarna 

som de bygger på de fall de har haft innan. Deltagarna läser i block och har kanske sociologi i 

fyra veckor, därefter ledarskap i fyra veckor och så vidare. De olika ämnena befruktar 

varandra när de jobbar med basgruppsfallen. Konflikthantering är till exempel en del av 

kommunikationen, men även en del av sociologin. Maria berättar: ”De lär sig efter hand att 

konflikter inte är farligt, och att de själva bär ansvaret för sin konflikt. Det är i sig ett 

lärande.”  

   Hon berättar vidare om deltagarnas arbete med att undervisa i pedagogernas anda. Först 

får de skriva om en pedagog och koppla dennes idéer till fritidsledarrollen. Sedan samlas 

materialet in, och alla får ett kompendium med olika pedagoger som exempelvis John 

Dewey och Maria Montessori. Därefter får de välja en pedagog och hålla en lektion i dennes 

anda. För att klara detta krävs att deltagarna har de teoretiska kunskaperna. Maria förklarar: 

”Kunskapen krävs för att kunna träna färdigheter. Färdigheter handlar då till exempel om att 

synliggöra Deweys pedagogik. Hur gör Dewey? De håller i lektionen såsom de uppfattar att 

Montessori eller Dewey skulle ha gjort.”  

   Utbildningen handlar mycket om egenansvar, om att förstå att det inte är någon annan 

som presenterar en lösning. Vill deltagarna inte lära sig så kommer de heller inte att göra 

det. Maria berättar att det brukar ta en termin innan de förstår ansvaret med att jobba i 

grupp. När den biten fungerar blir det ett bättre fokus på lärandet. De arbetar efter 

sjustegsmodellen men gör det lite enklare för deltagarna: ”Det viktigaste med metoden är 

att de har ett medinflytande och ett medansvar i lärprocessen som får dem att tänka.”  

   När det kommer till frågan om handledarrollen så betonar Maria att de arbetar mer som 

resurspersoner än som lärare. När deltagarna jobbar i basgrupper går inte handledarna runt, 

utan finns på sina kontor. Deltagarna kan hämta handledarna om de har kört fast eller om en 

konflikt har uppstått. Men att som handledare behöva hjälpa till vid en konflikt är ovanligt 

berättar Maria, eftersom deltagarna lär sig att lösa dem. När deltagarna studerar i block och 

jobbar i andra grupper går handledarna runt och lyssnar av. Ibland vill deltagarna ställa en 

fråga, ibland vill de visa att de har gjort något. 
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                                                        Analys av Marias undervisning 

Den tydligaste styrningen som Maria och hennes kollegor står för i undervisningen är 

formuleringen av problemfall. Därefter kan deltagarna tolka och analysera problemet utifrån 

egna erfarenheter. För Dewey är detta viktigt. Problemet som ska lösas bör knyta an till en 

personlig erfarenhet.34 Men detta innebär inte att problemet får en enklare lösning. Lärarna 

på fritidsledarutbildningen lägger på nya fall på det ursprungliga och komplicerar 

problemlösningen. 

   Dewey satte stort värde på det elevaktiva lärandet. Som framgått ville han inte att en bok 

eller en lärare skulle leverera lösningar.35 När deltagarna på Fritidsledarutbildningen har fått 

ett fall presenterat så arbetar de efter sjustegsmodellen. Men det viktigaste enligt Maria är 

ändå egenansvaret och medinflytandet i lärprocessen. Det är det, säger hon, som får dem att 

tänka. I utbildningen är teori och praktik tätt sammanflätade. Den praktiska delen är omöjlig 

att klara utan grunder i teori, något som Maria poängterade med lektionerna i pedagogernas 

anda. Detta är också Deweys budskap. En praktisk färdighet hänger ihop med tanken och 

förståelsen för hur den ska användas.36 

   På fritidsledarutbildningen jobbar deltagarna i grupp under hela utbildningen, men det kan 

dröja en termin innan de förstår ansvaret med samarbetet. När det fungerar så blir de mer 

fokuserade på sitt lärande. Men vill de inte lära sig så lär de sig inte heller. Intresset är alltså 

av stor vikt. Dewey hävdade att kommunikation med andra i sig är bildande, och att det 

utvidgar och förändrar erfarenheten. Han underströk också vikten av ett intresse och en 

nyfikenhet på problemet.37  

   Maria beskriver sig själv som en resursperson som finns till hands när deltagarna behöver 

henne. Vid konflikter ska handledarna lotsa deltagarna rätt. Men oftast löser gruppen detta 

på egen hand. Det är en del av lärandet under utbildningen, och konflikthantering finns i 

ämnen som kommunikation och sociologi. Den här handledarrollen går i linje med Deweys 

syn på läraren. Denne ska enligt honom fokusera på elevens lärande och erbjuda en  

stimulerande lärmiljö.38 

                                                           
34 Dewey, (2009), s. 199 f. Se även ovan, s. 4, not 15. 
35 Dewey, (2009), s. 202. Se även ovan, s. 4, not 16. 
36 Dewey, (2009), s. 197. Se även ovan, s. 4, not 13. 
37 Dewey, (2009). Om kommunikation och lärande, se s. 39. Se även ovan, s. 5, not 21. Om nyfikenhet och 
intresse, se Lundgren m.fl., (2014). S. 295. Här används ordet undran. Se även ovan, s. 4, not 14 och 15. 
38 Dewey, (2009). Om fokus på eleven, s. 229 f. Se även ovan, s. 5, not 23. Om lärmiljön, se Dewey, (2009), s. 
227.  
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                                                                        Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur undervisning med PBL kan gå till på 

folkhögskolor. Frågorna har handlat om fallbeskrivningen, det fortsatta arbetet med 

problemlösningen, samarbetet i basgrupper samt slutligen lärarrollen. Intervjumaterialet har 

analyserats med utgångspunkt i John Deweys pragmatiska kunskapssyn, en filosofisk 

tradition som inspirerade de pedagoger som utformade PBL.39  

   De intervjuade folkhögskollärarna har gett en sammansatt bild av sin undervisning. 

Berättelserna har visat att verklighetens PBL innebär en rad utmaningar, där en handlar om 

deltagare med bristande motivation. Intresset och motivationen varierar i lärarnas 

deltagargrupper, och därför ser också deras fallbeskrivningar lite olika ut. För att väcka 

intresse för ämnet och studierna låter SO-läraren Mikael sina svårmotiverade deltagare 

formulera den första fallbeskrivningen. Därefter är det han som formulerar fall, men även då 

tar han hänsyn till deras intressen. Så går det inte till på textillinjen och 

fritidsledarprogrammet. Där handlar det om hela utbildningar som leder till kursintyg eller 

examen, och här finns förmodligen ett intresse från start genom valet av utbildning. Fallen är 

tydligt formulerade av båda lärarna. På textillinjen visar Karin hur uppgiften kan göras, 

eftersom det kan finnas deltagare som saknar förkunskaper. Även på fritidsledarutbildningen 

är läraren tydlig med fallbeskrivningen, och deltagarna kan inte påverka formuleringen av 

den. Den tydligaste styrningen i undervisningen finns alltså initialt då Karin och Maria 

formulerar och berättar om fallbeskrivningen. Den måste framstå som både intressant och 

komplicerad, och även vara begriplig och tydlig genom handledarens presentation. Alla tre är 

medvetna om hur viktig fallbeskrivningen är för det fortsatta arbetet med att lösa 

problemet. Detta understryker också Dewey. Nyfikenhet och intresse för problemet är 

viktigt för att eleverna ska kunna lösa det.40 

   I den fortsatta processen med problemlösningen gav Mikael exempel på ett fördjupat 

lärande med de romska EU-migranterna och det fiktiva rättsfallet. Kontakten med 

verkligheten bidrog till detta. På textillinjen jobbar deltagarna oftast på egen hand då de 

utför hantverket, men lärprocessen innebär ändå en dialog med övriga studiekamrater. Den 

inspirerar och ger nya perspektiv i arbetet med att komma på en lösning av problemet. På 

fritidsledarutbildningen befruktar ämnena varandra under problemlösningen, och det finns 

                                                           
39 En rad andra teorier inspirerade pedagogerna bakom PBL. Se ovan, s. 3, fotnot 10. 
40 Dewey (2009), s. 199 f. Se även ovan, s. 4, not 14 och 15. 
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en tydlig koppling mellan teori och praktik. Deltagarna arbetar efter sjustegsmodellen, men 

egenansvaret och medinflytandet är ändå det viktigaste i lärprocessen. Samtliga lärare 

betonade lärprocessens betydelse mer än den slutgiltiga lösningen av problemet. Kunskapen 

ska kunna redovisas i ord, något som blev särskilt tydligt på textillinjen. Det är då som det 

framgår om lärandet har gått på djupet. Vi måste kunna förstå vår egen lärprocess, och göra 

den begriplig för andra. Dewey underströk att vi ska lära av erfarenheten och dra nytta av 

den vid senare tillfällen då nya problem dyker upp. Det är förmågan att ställa frågor, 

reflektera och pröva hypoteser som fördjupar vårt lärande menade han. Han underströk 

också elevens egen aktivitet, och att färdiga lösningar inte ska presenteras av läraren eller 

läroboken.41  

   Samarbetet mellan deltagarna såg lite olika ut i lärarnas klasser. Mikael hade basgrupper 

där han blandade deltagare med autism och ADHD med målet att de skulle acceptera och 

lära av varandras olikheter. På textillinjen fanns inga basgrupper, men lärprocessen innebar 

även här en dialog med andra deltagare för att få inspiration och komma på lösningar. På 

fritidsledarutbildningen jobbade deltagarna i basgrupp under hela utbildningen, men det 

dröjde en termin innan de förstod ansvaret med samarbetet. Samtliga lärare betonade 

dialogen som ett sätt för deltagarna att komma framåt i problemlösningsarbetet. Så tänkte 

också Dewey för hundra år sedan. Kommunikation med andra bildar oss och vidgar våra 

erfarenheter.42 

   Handledarrollen slutligen handlar om att hålla sig i bakgrunden, men också att vara på tå så 

att deltagarnas arbete inte drar iväg åt för stora projekt. Mikael beskrev sig själv som en 

skugga som ger deltagarna stor frihet. Han bryter in då han upptäcker att några i gruppen är 

för dominanta eller om arbetet drar iväg åt fel håll. Karin beskrev sin roll på liknande sätt. 

Hon tassar försiktigt som hon uttryckte det, och undviker att komma med värderingar. Hon 

svarar på deltagarnas frågor med nya frågor som får dem att tänka till. Maria beskrev sig 

som en resursperson som sitter på kontoret då deltagarna jobbar i basgrupper. Deltagarna 

får själva söka upp henne om de har frågor eller om det uppstår en konflikt. Lärarnas syn på 

sin handledarroll stämmer överens med den som Dewey förespråkar. Läraren ska skapa en 

                                                           
41 Om att lära av erfarenheten, se Dewey, (2009), s. 82. Se även ovan, s. 5, not 19. Om vikten av elevernas 
aktivitet, se Dewey, (2009), s. 202. Se även ovan, s. 4, not 16. Om problemlösningsarbetet, se Lundgren m.fl. s. 
295 f. Se även ovan, s. 4, not 14, s. 5, not 18. 
42 Dewey, (2009), s. 39. Se även ovan, s. 5, not 21. 
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stimulerande lärmiljö och fokusera på elevernas lärande.43 Att som lärare inspirera och driva 

på sina deltagare då de har kört fast eller har tappat intresset, är också i linje med Deweys 

syn på lärande. Han ansåg att en del progressiva pedagoger hade en alltför liberal låt gå-syn 

på undervisning.44 Intervjuerna visar alltså att det elevaktiva problemlösningsarbetet ibland 

kräver en handledare som driver på. Men det handlar då om att leda och inspirera utan att 

påverka med egna värderingar. 

   Hundra år efter att Demokrati och utbildning gavs ut kvarstår frågan om hur vi lär på bästa 

sätt, och vad målet med kunskap är. Bristande motivation och intresse är fortfarande ett 

problem, något som i sin tur leder till bristande disciplin. Pragmatismen har förstått denna 

problematik och visar på lösningar. De intervjuade lärarna vittnar om att undervisning med 

PBL ger deltagarna större ansvar och inflytande över studierna, och att intresse är viktigt för 

motivationen. 

   Frivillighet, jämlikhet och medinflytande är starka honnörsord inom folkbildningen. De hör 

också till PBL och den pragmatiska kunskapssynen. I dag studerar många deltagare med 

motivationsproblem på folkhögskola. Där får flera av dem ökat självförtroende och ett större 

studieintresse. Andra avbryter på nytt sina studier på grund av bristande motivation. Skulle 

mer undervisning med problembaserat lärande öka deras studieintresse? 

   Snart kommer jag själv att arbeta som folkhögskollärare i svenska och 

samhällsorienterande ämnen. Den här studien har lärt mig att lärarrollen ofta handlar om att 

kunna ta ett steg tillbaka för att ge deltagarna utrymme till ett självständigt lärande. Oavsett 

om jag kommer att använda PBL i undervisningen eller inte, så vet jag att de studerande 

behöver tid att reflektera och kanske också begå misstag och ompröva sina idéer till 

lösningar. Min uppgift som lärare är inte att leverera snabba svar eller att hänvisa till 

lärobokens facit. Jag vet också att dialog är viktigt, inte bara mellan mig och deltagarna utan 

även mellan deltagarna själva. Den enskilde deltagaren behöver förstå att den egna åsikten 

inte alltid överensstämmer med andras åsikter, men att vi trots detta kan lösa problem 

tillsammans. Slutligen anser jag att gedigna ämneskunskaper aldrig kan underskattas. De gör 

mig inte fullkomlig som lärare, men tillräckligt trygg så att jag kan flytta mitt fokus från 

lärostoffet till deltagaren och dennes lärande. 

                                                           
43 Om stimulerande lärmiljö, se Dewey, (2009) s. 227. Om fokus på eleven, se s. 229 f. Se även ovan, s. 5, not 
23. 
44 Lundgren m.fl. (2014), s.290, Burman, (2014), s. 21. Se även ovan, s. 4, fotnot 12. 
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