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Larsson, Linda (2012) Erfarenhetslärande i skolan: - Belyst genom en kvalitativ fallstudie av 

en studieresa. Examensarbete på avancerad nivå i pedagogik. Akademin för utbildning och 

ekonomi. Lärarprogrammet på högskolan i Gävle. 

Abstrakt 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka erfarenhetsbaserat lärande i skolan. För 

att göra det har jag valt en skola som har infört en tradition att deras niondeklassare får 

arbeta fram pengar och åka på en studieresa till Auschwitz i Polen. Denna upplevelse har 

varit utgångspunkten för min studie. För att kunna genomföra undersökningen har jag 

genomfört öppna intervjuer. Jag har intervjuat rektorn, två pedagoger en manlig och en 

kvinnlig samt att jag valt att intervjua sex elever från olika år och klasser jag har även där 

haft en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Jag har sedan kopplat samman min 

undersökning med John Deweys teorier om erfarenheter och lärande.  

Min undersökning visar att samtliga av informanterna är positivt inställda till 

erfarenhetsbaserat lärande i skolan. I resultatet av undersökningen jämförs de svar jag får av 

pedagogerna med de svar jag får av eleverna. Det som framkommer är att såväl lärare som 

elever är väldigt positivt inställda till denna form av undervisning. Båda parter tycker att 

kunskapen når fram till fler elever samt att den befästs djupare liksom Dewey skrivit om.  

  

Nyckelord: Pedagogik, lärande, erfarenhetsbaserat lärande, upplevelsebaserat lärande, John 

Dewey, högstadieskola, erfarenheter  

 

Keywords: Pedagogy, learning, experiental learning, learning by doing, John Dewey, 

experience.      
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Det här arbetet handlar om en av didaktikens tre stora frågor som Koksmark (2011) 

problematiserar, frågorna vad, hur och varför. Han menar att dessa frågor skall kunna 

besvara. Vad skall undervisningen innehålla? Varför ska vi göra detta? Hur ska jag undervisa 

inom det valda området? Här kommer jag att beröra den stora frågan om HUR lärandet kan 

ske, alltså vilken metod man kan välja för lärande. Den metoden jag ska gå in på handlar om 

hur man lär genom olika former av upplevelser. 

I en föränderlig värld där all utveckling hela tiden går framåt är det viktigt att skolvärlden 

följer den progressiva utvecklingen som sker i övriga samhället. Lärande skall handla om 

såväl utlärning som inlärning. Fokus för lärande ligger enlig Arfwedsons (2002) beskrivning i 

sin bok Undervisningens teorier och praktiker på att undervisningsmetoder är de strategier 

som pedagoger använder sig av för att ge eleverna förutsättningarna till att själv utveckla sitt 

kunnande inom olika ämnesområden. Under utbildningen har jag begrundat över hur man 

som lärare skall kunna tillgodose alla de behov som finns i en klass. Alla individer har olika 

inlärningsmöjligheter och förmågor. Skolan skall se till alla och ge alla elever bästa möjliga 

förmågan till att utvecklas. Hur kan man göra detta? Kan erfarenhetsbaserat lärande vara en 

möjlighet att tillgodose nå fram till så många som möjligt? Det är en fråga som jag i min 

undersökning skall försöka besvara.  

I erfarenhetsbaserad inlärning handlar det om att lära sig av erfarenheter istället för av det 

som står i böckerna eller det som läraren presenterar. Confucius skrev ett citat om detta 

runt 500 år före vår tideräkning som är högst aktuellt än idag framförallt i denna 

undersökning. Det lyder enligt följande:  

 

”I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” / Confucius 

”Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag kommer ihåg. Jag gör och jag förstår” 

                                                                                                                                      Gentry (1990, s. 9)   

              

Forskningen om erfarenhetsbaserad inlärning utgår till stor del från Deweys pedagogiska 

inriktning om erfarenhetsbaserat lärande.  Det som studerats genom denna undersökning 

visar att detta uråldriga citat är aktuellt och ligger i tiden än i dag. Aktivt eller 

erfarenhetsbaserat lärande som metod för undervisning har utvecklats 

i Deweys teori, ”learning by doing” i vilken han menar att allt lärande kan struktureras i en 

cykel som omfattas av olika steg, konkret erfarenhet, reflektiv observation, abstrakt 

konception och aktivt användande av erfarenheter. Dewey menade att ett gram 

erfarenheter är bättre än ett ton av teori, detta för att det enligt honom bara är i praktiska 

erfarenheter som teorin har betydelse och blir begriplig. Han menar att även en mycket 

blygsam erfarenhet som inte verkar mycket för världen kan bära upp och förklara i stort sett 

hur mycket teori som helst. Dewey (2005 s. 188) I min teoretiska referensram har jag även 

använt mig av Kolb som i sin bok Experiental Learnig vidareutvecklat några av Deweys 
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tankar. Den teoretiska referensramen ser även till Jarvis som ser upplevelserna ur ett annat 

perspektiv och utvecklar det ännu ett steg, Både Kolbs och Jarvis forskning baseras på vuxna 

individers lärande av erfarenheter.  

1.2 Val av ämne   

Mitt intresse för erfarenhetsbaserad inlärning uppkom när jag för några år sedan för första 

gången åkte med en nionde klass till Polen för att besöka Auschwitz och Birkenau 

tillsammans med dessa elever. Dessa elever fick arbeta ihop pengarna för att kunna 

genomföra resan och jag fick se hur de lärde sig ta ansvar, prata om ekonomi, räkna och göra 

en otrolig mängd förberedelser som kan hjälpa dem att utvecklas. Alla diskuterade hur 

mycket de skulle lära sig i Polen medan jag funderade över hur mycket dessa elever lärde sig 

genom de erfarenheter de får redan innan de kommit iväg. Jag började fundera över vad 

som drev eleverna till att arbeta så hårt som de gjorde för att få komma iväg, samtidigt som 

jag började fundera över vad som drev lärarna att arbeta så mycket extra för att få åka iväg 

och göra denna resa tillsammans med dessa elever. Vad tror lärarna att eleverna lär sig? 

Vilka syften ligger bakom resan? Och vad anser eleverna att de lärt sig av resan och av 

besöken i de båda lägren? Frågorna som väcktes var många och när jag två år senare gjorde 

om samma resa fast tillsammans med fler elever beslutade jag mig redan innan vi kommit 

iväg att jag i mitt examensarbete ville försöka finna svar på några av de frågor jag hade fått 

därav beslutades det att studien skulle handla om erfarenhetsbaserat lärande. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Här presenteras vad som är syftet med uppsatsen samt vilka frågeställningar uppsatsen har 

för avsikt att besvara.  

2.1 Syfte  

Det övergripande syftet med min undersökning är att utgå från begreppet erfarenhets 

lärande och undersöka elevers och lärares syn på begreppet. Huruvida detta är tillämpligt i 

skolsammanhang. Genom en intervjustudie skall elevers syn på att lära genom erfarenheter 

undersökas samt vilket utrymme pedagogerna ger detta.  

Undersökningen ska utgå från elever som gått ut nionde klass och undersöka hur de anser 

att de lärt sig av en erfarenhet, en resa till Auschwitz och Birkenau samt arbetet kring detta. 

Undersökningen går ut på att se om det är någon skillnad på vad och hur man lär sig av en 

resa/ upplevelse än av det lärande dessa elever får i traditionella klassrumssituationer.    

 

2.2 Frågeställningar  

 

- Hur uppfattar informanterna att den kunskap de får av en upplevelse skiljer sig från 

den kunskapen sig från den kunskap de får genom traditionell 

klassrumsundervisning?                                                                                                 

  

- Når pedagogerna i undersökningen fram till fler elevinformanter när de använder sig 

av erfarenhetsbaserad inlärning? 

  

- Anser informanterna att den kunskap som inhämtas genom erfarenheter befästs på 

ett annat sätt än den som inhämtas genom teori?  

 

- Är det viktigt med erfarenhetsbaserat lärande för elever utifrån Dewey sätt att se 

det, samt utifrån det som framkommer av informanterna i undersökningen? 
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3. Metod och genomförande  

Här presenteras den valda metoden för genomförandet. Jag förklarar vad jag har gjort och 

hur jag har gått till väga för att göra det. Här presenteras även den kritik som kan finnas mot 

det valda tillvägagångssättet.  

3.1 Vetenskapsteoretisk inriktning    

Denna studie skall undersöka lärares och elevers inställningar till erfarenhetsbaserad 

undervisning samt deras resonemang kring det valda ämnet. Detta skall göras genom 

datainsamlig i form av intervjuer. Undersökningen skall beskriva vilken mening 

erfarenhetsbaserad inlärning kan ha för de lärande, som Nylén (2005) beskriver så ska jag 

beskriva kvaliteter hos ett visst fenomen utifrån ett socialt samspel. Därigenom får 

uppsatsen en kvalitativ inriktning. Det som ska undersökas är olika individers ståndpunkter 

gällande undersökningens frågeställningar och därmed framkommer en subjektiv sanning 

som Thurén (1991) beskriver det. Föremålet för studien är att undersöka hur man arbetar 

med en upplevelse på en skola. Studien tar bara reda på hur det kan se ut i en liten del av 

skolvärlden och inte hur det ser ut på alla skolor. Detta görs med elever, lärare samt rektorn 

på den utvalda skolan. Utifrån dessa individer framkommer hur de arbetar med 

upplevelsebaserad inlärning samt hur de anser att detta fungerar, inte hur det måste vara 

för alla.   

3.2 Tillvägagångssätt 

Den metod som använts för datainsamlingen är kvalitativa intervjuer. Det har även gjorts en 

bakgrundsstudie av vad det finns för litteratur på området sedan tidigare. Avsikten med 

detta är att se på den forskning som redan finns för att granska om det stämmer med det 

som framkommer under intervjustudien.    

3.2.1 Urval 

Informanterna som deltagit i undersökningen kommer alla från samma skola och har gjort 

samma resa då skolan genomfört samma resa vid ungefär samma tidpunkt under flera års 

tid. Resan sträcker sig över cirka fem dagar och har genomförts flera gånger. Eleverna brukar 

gör flera studiebesök samt tar del av den annorlunda maten och kulturen som finns på 

platsen. Detta innebär dock inte att de har varit på resan tillsammans utan endast att 

upplägget har varit det samma för samtliga av elevinformanterna.  

Informanterna som deltagit i studien har utifrån urvalet gjort resan vid olika tillfällen detta 

för att det skall ha gått olika lång tid sedan de fick erfarenheten. Detta gör att de möjligen 

kan ha olika perspektiv och erfarenheter eftersom ingen resa blir den andra lik då det är 

olika individer och grupper som genomför resan varje gång. En annan viktig utgångspunkt för 

valet av informanter var att mixa flickor och pojkar samt försökt att blanda både de som är 

tysta och inte tar så mycket plats i klassrummet med de som tar stor plats. Urvalet har även 

baserats på att i undersökningen ha med elever med olika styrkor i skolan samt de som var 

jättepositiva och det som inte var lika positiva till resan. För att möjliggöra detta urval av 

elever på ett så bra och rimligt sätt har jag tagit en lärare till min hjälp. Denne lärare gav mig 
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ett antal namn som jag kontaktade och utifrån det så valdes följande ut mest utifrån att få 

urvalet så bra som möjligt samt informanternas möjlighet att avsätta tid.  Denna lärare är 

den som bär huvudansvaret för resan och har varit med under alla resor han har även 

undervisat alla av mina elevinformanter i samhällorienterandeämnen och har en bra 

därigenom en bra bild av vilka som kan anses lämpliga för att få spridning bland 

informanterna. När det kommer till lärarna har jag valt en lärare inom 

samhällsorienterandeämnena och en inom naturorienterandeämnena, jag har då valt att ta 

den huvudansvarige inför resan som är man och en kvinnlig lärare i den andra 

ämneskategorin. Jag gör samma intervju som jag gör med lärarna med rektorn för skolan för 

att höra hur han tänker kring det den erfarenhet skolan vill ge eleverna genom denna 

upplevelse. Vilket lärande vill han att det tillför den övriga undervisningen. Jag har som 

Thomasson (2010) beskrivit försökt att göra ett aktivt val av informanterna för att resultaten 

skall stämma med verkligheten i den utsträckning som är möjlig. Men precis som hon vidare 

beskriver så har även tillgängligheten av informanterna påverkat genom att de som hade tid 

att delta i undersökningen valdes. Men utgångspunkten var ändå att alla kriterier skulle vara 

uppfyllda.  

- Killar och tjejer 

- Olika år för resan 

- Olika förutsättningar i skolan 

- Skild syn på resan från början 

Detta urval lyckades jag bra med att följa vilket går att läsa i informantpresentationen av 

eleverna.  

3.2.1.1 Resultatet av urvalet  

Med pedagogerna valdes de att göra intervjuer endast med pedagoger som själva varit med 

på resa tillsammans med elever dock ej rektorn men jag valde att använda honom som 

Informant eftersom det är han som har huvudansvaret för allt som sker inom skolans ramar. 

När han tillåter en resa som tar så mycket tid bör han kunna motivera varför det är bra ur 

lärandeaspekt. De lärare som har viljan att driva projektet framåt gör det och det är utifrån 

dessa som intervjuerna gjorts. Utifrån de förutsättningarna att valet fallit sig på dessa 

pedagoger det är möjligt att utslaget i undersökningen hade blivit annorlunda om urvalet 

bland pedagogerna hade varit annorlunda. Men utifrån de aspekter som undersökningen 

bygger på så väger fördelarna med att välja pedagoger som varit med om resan tyngre än 

vad de gör att få med inställningen hos de pedagoger som inte är lika positiva och har viljan 

till att arbeta för att komma iväg. Detta begrundas noggrant under studiens gång men väljer 

ändå att göra urvalet av pedagoger på detta sätt då jag anser att om jag hade tagit 

pedagoger som inte gjort resan tillsammans med elever hade de inte haft möjlighet att 

besvara mina frågeställningar. Då hade möjligheten för pedagogerna att se på elevers 

lärande utifrån erfarenheten försvunnit och jag hade inte kunnat genomföra min studie.    
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När jag ser på urvalet av elever så blev resultatet tre pojkar och tre flickor samt att tre av 

dessa gjorde resan för två år sedan och tre av dem gjorde resan för snart ett år sedan. Detta 

ansåg jag kändes bra för det blev lite spridning då och jag får möjlighet att se om det finns 

några skillnader i hur man ser en upplevelse utifrån både kön och tidsmässiga aspekt. Den 

delen av detta som jag kan vara kritisk mot är att jag tog hjälp av en lärare att välja ut elever, 

detta kan ha påverkan på resultatet utifrån vilka elever jag blev rekommenderad att använda 

som informanter. Om skolan som jag gjort undersökningen skulle vilja att resultatet kommer 

fram till något speciellt så skulle de kunna påverka detta genom vilka elever de 

rekommenderar. Men utifrån att alla elever inte varit tillgängliga så fick jag ett större antal 

namn som jag tagit kontakt varav dessa sex tyckte att det skulle vara roligt att få vara med i 

undersökningen. 

3.2.2 Datainsamlig 

Den metod som använts för datainsamling är att jag har genomfört ett antal kvalitativa 

intervjuer.  Jag har genomfört samtliga intervjuer på den skola som pedagogerna arbetar på 

och eleverna har gått på. Genom detta kan alla informanter känna igen sig och känna sig 

trygga i den miljön där intervjuerna genomförs. Samtliga intervjuer spelades in efter 

informanternas godkännande av detta. 

Alla som deltagit i undersökningen har blivit tillfrågade genom mail . De har fått tid på sig att 

fundera om de vill ställa upp i undersökningen eller om de av någon anledning inte passar 

för dem. Innan undersökningen påbörjades hade jag ett samtal med rektorn på skolan ifråga 

för att fråga honom om han tillät att följande studie genomfördes. Han var väldigt positivt 

inställd till undersökningen.    

De elever som deltagit i intervjustudien är elever som har fått möjligheten att pröva att lära 

sig på ett annorlunda sätt än vad den traditionella klassrumsundervisningen erbjuder. Dessa 

har fått pröva på att lära genom erfarenheter. Alla elever jag valt att intervjua går nu på olika 

gymnasieskolor men kommer från samma högstadieskola. På den skolan har man under de 

senaste åren låtit elever, föräldrar, pedagoger och lokala företag arbetat tillsamman för att 

eleverna under sitt sista år på högstadiet skall få göra en resa till Polen och Auschwitz. När 

intervjuerna med eleverna ägt rum har fokus legat på vad de anser att de lärt sig av resan, 

om den uppfyllde deras förväntningar samt om de har någon behållning av det än i dag. 

Eleverna har själva och tillsammans med sina föräldrar fått kämpat hårt för att komma iväg. 

Intervjuerna med såväl lärare, elever som rektorn utfördes enskilt i lugna rum där risken för 

störningar var minimal. Alla intervjuerna spelades in, transkriberades och tolkades därefter. 

Filerna sparades på en dator och skall raderas efter uppsatsens slutförande då de sparas på 

skolan i två år.  

Under transkriberingen skrev jag ner allt som sades och gjorde små anteckningar om det 

som inte sades så som suckar prasslande med papper och liknande, detta material satte jag 

mig senare ner och analyserade. Utifrån det som sades och att elevinformanterna är så unga 

dessa tolkades dessa utifrån uppsatsens syfte.   
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Till intervjuerna utformades två typer av frågor en som var anpassad till eleverna och skulle 

passa deras språk lätt tillgänglig för dem och en annan utformning till de pedagoger som 

skulle delta. Det alla frågor hade gemensamt var att de var öppna frågor där informanterna 

fick möjlighet att själva framföra sina egna åsikter och tankar. Frågorna var utformade för att 

kunna ställa följdfrågor utifrån de svaren jag fick tills det var helt klart, hur och vad 

informanterna menade. Innan jag genomförde intervjuerna hade ett missiv skickats till 

respondenterna för att ta reda på om de var intresserade av att delta i undersökningen. Med 

hjälp av de intervjusvar som gavs görs en sammanställning av det gemensamma resultatet 

av alla intervjuer.   

En genomgång av vad ett antal centrala forskare inom området skriver om det valda ämnet 

gjordes även, detta var en del i förarbetet för att sätta sig in i ämnet. Denna genomgång är 

med analytiska inslag där deras resultat tolkas. Dessa tolkningar har sedan satts i jämförelse 

med de resultat som framkommer under intervjuerna Stensmo (2002).  

Inför intervjuerna gjordes en provintervju med en verksam lärare som varit med på resan. 

Denna ägde rum innan intervjuerna med mina tilltänkta informanter genomfördes. Detta 

hjälpte till att avgöra ifall intervjufrågor var relevanta utifrån det syfte jag hade. Dessutom 

fick jag under denna provintervju chans att pröva så den tekniska utrustningen fungerade 

problemfritt. Provintervjun spelades in och transkriberades för att jag skulle få en bättre 

översikt samt lite träning i både intervjuteknik och efterarbete. Inspelningen raderades 

sedan, och den intervjun är inte en del av undersökningen eftersom dess syfte bara var att 

kontrollera utformningen av frågorna.   

En annan faktor som möjligtvis kan ha inverkat både på informanternas sätt att svara samt 

mitt sätt att tolka resultatet är att skolan jag undersökt har varit min praktikplats under 

lärarutbildningen. Jag har undervisat och samarbetat med många av informanterna i min 

undersökning. Jag har även själv varit med på två av resorna som jag valt att undersöka, 

vilket innebär att några av eleverna samt pedagogerna har varit på resan tillsammans med 

mig hur detta påverkar deras svar har jag inte kunnat forska så mycket i. Det var inte någon 

större skillnad i svaren från de som jag gjort resan tillsammans med och de som åkt något 

annat år, de skillnader som blev var mer individuella. Innan intervjuerna startade så gick vi 

igenom det samt att jag inte tänkte vidarebefordra något utan att de var anonyma och 

kunde säga vad de ville. Utifrån svaren och intervjuerna så tror jag att alla vågade vara ärliga 

och säga vad de tyckte och hur det kände. Det som kan ha blivit ett litet problem är att några 

av informanterna liksom Thomsson (2010) beskriver i sin bok Reflexiva intervjuer inte var lika 

uttömmande som de troligtvis skulle ha varit inför någon helt främmande. De tog för givet 

att jag visste vissa saker och att de inte behövde berätta om det under intervjuerna. Detta 

problem försökte jag motverka så mycket som det fanns möjlighet till genom att ställa 

många följdfrågor. Samt att eleverna frågade mig vad jag trodde de kunde ha lärt sig utav 

denna erfarenhet eftersom jag kände dem. Frågor av det slaget har jag avstyrt och undvikit 

att svara på för det är deras svar som skall träda fram i undersökningen och inte mina 
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gissningar. Alla dessa faktorer har jag försökt ta hänsyn till samt anpassat mig efter när jag 

analyserat mitt källmaterial.   

 

3.2.3 intervjumetod   

I den empiriska delen av arbetet har det gjort ett urval utifrån de teoretiska utgångspunkter 

som framkommit i den litteratur som används för studien.  Innan undersökningen 

påbörjades ägde ett samtal rum med rektorn på den utvalda skolan där pedagogerna arbetar 

och eleverna en gång i tid har gått. Valet föll till att intervjua två pedagoger och en 

arbetsledare samt att göra intervjuer med elever. Intervjuerna med pedagoger och 

arbetsledaren har sedan sammanställts medan elevintervjuerna är bevarade som enskilda 

material. Detta för att de pedagoger jag intervjuade kändes som om det hade en utarbetad 

gemenensam ståndpunkt till hela resan medan elevernas åsikter är mer individuella. Alla 

som deltagit i undersökningen har blivit tillfrågade genom antingen mail eller telefon i god 

tid. De har fått tid på sig att fundera om de vill ställa upp i undersökningen eller om de av 

någon anledning inte passar för dem. För att få fram elever med olika bakgrunder har jag 

valt att rådgöra med pedagogerna på skolan och utifrån deras förslag tagit kontakt med 

eleverna. Några av de elever jag intervjuat har jag undervisat samt varit på samma resa som 

och jag tror att det kan ha påverkat dem. Dock inte på något sätt så de inte vågade eller ville 

säga vad som helst utan snarare åt andra hållet att de kände igen mig lite gjorde dem 

bekväma och de vågade svara öppet och fråga om saker de inte förstod. Den nackdel som 

kan ha medföljt i de fall där jag och eleverna har varit på samma resa är att de utelämnar 

sådant som de anser borde vara självklart för mig eftersom jag var där med dem och såg det. 

Samtidigt som de gör de enklare för dem eftersom de vet att jag förstår dem. I de fall där jag 

kände att de inte berättade för att de tog för givet att jag visste har jag ställt följdfrågor och 

försökt komma runt de genom att vara övertydlig i dessa följdfrågor så inte jag missar eller 

tolkar in för mycket utifrån hur jag tror den eleven upplevde det.   

När intervjuerna med eleverna ägt rum har jag velat veta vad de anser att de lärt sig av resan 

om den uppfyllde deras förväntningar samt om de har någon behållning av det än i dag. Alla 

elever gjorde inte resan under samma år vilket även det kan bli en intressant effekt att se på. 

Eleverna har själva och tillsammans med sina föräldrar fått kämpat hårt för att komma iväg. 

Jag har valt att fokusera alla frågorna kring denna typ av inlärningsprocess i förhållande till 

mer ordinär klassrumsundervisning och mitt syfte blir att se vad de minns efter något eller 

några år.  

 

3.3 Etiska aspekter  

Jag har under arbetets gång och vid utformningen av intervjufrågorna strävat mot att 

använda god forskningsetik. Jag har därför lagt stor vikt vid att uppfylla de fyra huvudkraven 

som Forskningsrådet och Stensmo (2002)  tar upp i sin bok Vetenskapsteori och metod för 

lärare skrivit om dessa fyra. De är följande; konfidentialitetskravet, informationskravet, 
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samtyckeskravet, och nyttjandekravet, som är skrivna av Vetenskapsrådet.  Detta gjorde så 

jag fick ett välfungerande samarbete med de jag har intervjuat och därav har jag även gjort 

mitt bästa för att skydda mig från framtida missförstånd.  

 

3.3.1 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet innebär att man som forskare måste upplysa respondenterna om att 

deras uppgifter kommer att förvaras på sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Dessutom 

ska uppgiftslämnarna vara införstådda med att deras medverkan är konfidentiell. Detta 

gjorde jag genom att upplysa deltagare om att deras medverkan var konfidentiell och att alla 

kommer att ha figurerade namn. Det inspelade materialet endast skulle användas i 

vetenskapligt syfte och förvaras på en personlig dator tills arbetet var färdigställt därefter 

skall allt raderas. 

3.3.2 Informationskravet  

Informationskravet innebär att man som forskare har skyldighet att informera 

undersökningsdeltagaren och informanten om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande. De ska även upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Detta gjorde jag både i förhand när jag tillfrågade informanterna och vid själva 

intervjutillfället. Jag var tydlig med att informera att deltagandet i undersökningen var helt 

frivilligt. Och förklarade även hur materialet skulle komma att användas och att de 

deltagandes medverkan var absolut konfidentiellt.  

 

3.3.3 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens samtycke. Är 

uppgiftslämnaren under 15 år krävs även samtycke från förälder/vårdnadshavare. 

Deltagarna har själva rätten att bestämma över sin medverkan i undersökningar. Innan 

intervjuerna skedde informerade jag samtliga av mina informanter om vad deras medverkan 

skulle innebära för såväl dem som mig.   

  

3.3.4 Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att insamlat materialet enbart får användas till det syftet 

informanterna blivit informerade om. Det insamlade materialet får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk, det får inte användas i icke vetenskapliga syften. Detta gjorde 

jag genom att informera informanterna om syftet med dess deltagande både i det på 

förhand samt vid intervjutillfällena. 
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4. Teori 

I mitt teoriavsnitt har jag valt att presentera ett antal teorier som ligger till grunden för 

exprimental learning eller erfarenhetsbaserad inlärning. Här presenteras grundtankarna för 

begreppet och några av de kända teoretikernas sätt att se på det.  

4.1 Teoretisk bakgrund  

Det finns flera teoretiker som har haft stort inflytande och ofta diskuteras inom området för 

experiental learning. Det är Dewey och Piaget som är klassiker medan Jarvis och Kolb är 

relativt nya och moderna forskare som specificerat sig inom området. Dessa har alla på olika 

sätt och under skilda delar av 1900-talet påverkat sättet som vi idag ser på Experimental 

learning. Alla dessa forskare och teoretiker har bidragit på olika sätt med delar av det som 

idag kallas experimental learning. Alla har de sin tolkning av vad det vida begreppet innebär 

och de är inte helt överens om hur det brukas.  

Jean Piaget är en av 1900-talets stora utvecklingspedagoger. Hans teorier om tänkandets 

olika utvecklingsfaser har man tagit till sig av i världen över. Det har påverkat en stor del av 

den utvecklingen som skett i skolan. Piaget gör skillnad på de vi kallar för utveckling och 

inlärning. Han menar att för att en viss form av inlärning skall kunna ske måste den 

mekaniska utvecklingen som ligger till grund för denna inlärning ha ägt rum. Piaget menar 

vidare i sina teorier att intelligens är något som utvecklas och att intellektets utveckling är 

grunden för förmågan till all inlärning. Furth & Wachs (1978) Den del av Piagets teorier som 

experiental learning tagit efter är hans syn på lärande den utgår ifrån en jämviktsprocess. 

Varje individ eftersträvar enligt denna teori att behålla sin jämvikt i förhållande till sin 

omgivning. Denna teori bygger på att varje individ hela tiden genomgår en aktiv 

anpassningsprocess adaption. Denna process bygger på två skilda processer. I den första 

delen försöker individen anpassa omgivningen efter sina behov assimilation. I denna process 

utökas de sinnesintryck som redan finns och registreras i hjärnan Den andra delen av detta 

är individens anpassning till omgivningen, ackomondation. Det innebär att de kunskaper som 

redan existerar och de strukturer som finns i hjärnan anpassas utifrån de nya kunskaperna. 

Piagets är i grunden biolog och alla hans teorier bygger på en biologisk grundsyn. Hans 

konstruktivistiska syn på lärandet är här tydligt, människan skapar genom sitt eget lärande 

en egen bild av sin omvärld. Det kan ingen lärare berätta för den lärande hur det ska vara. 

Det är enligt detta inte läraren som fyller den lärande med kunskap utan det är de lärande 

själva som tar till sig kunskap när de är biologiskt mogna för det.  Illeris (2007)  

 

4.2 Erfarenhetsbaserad inlärning 

Den bakomliggande orsaken till begreppet experiental learning kan man finna spår av så 

långt tillbaks i tiden som till de gamla grekiska filosoferna. Jarvis menar att termen 

experiental learning har blivit som en ny ideologi inom utbildningsväsendet och pekar på det 

ett flertal gånger. Han beskriver att den har ett ursprung som går tillbaks långt i tiden med 
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flera olika traditioner. Under senare århundraden kan man se starka spår av experiental 

learning framförallt i forna Tjeckoslovakien, där pedagogen John Amos Comenius verkade 

och utvecklade sina tankar kring hur undervisningen skall vara. Denne menade redan på sin 

tid att undervisningen skulle vara helhetsinriktad och ämnesöverskridande. Han ville 

uppmuntra de lärande till både teori och praktik vilket skulle leda till inre motivation 

skapades. Smith (1997) Jarvis menar vidare att man använder sig av erfarenheter och 

experiment som metoder för inlärningen.  

Att lära sig av erfarenheter har en lång bakomliggande historia inom utbildningsväsendet. 

Jarvis m.fl. (2003) 

4.2.1Begreppets betydelse  

Begreppet experimental learning är ett komplext och komplicerat. Det som kan förväntas 

finnas med i betänkande när det är ett begrepp med sådan vidd som skall diskuteras, är att 

olika forskare ser på det på olika sätt. Det finns inte ett korrekt sätt att förklara och se på 

experiental learning utan flera olika Dewey, Jarvis och Kolb ser det ur sina olika synvinklar. 

Om man slår upp ordet erfarenheter i svenska akademins ordbok finner man att begreppets 

innebörs syftar till något man har upplevt, oftast är en konkret upplevelse som tillför 

kunskap. Det är en kunskapskälla och det är på den som experiental learning grundar sig. Det 

finns även här olika sätt att se på begreppet. Undersöker man ordet erfarenhetsbaserat 

lärande i en ordbok menar Jarvis att man finner att det finns flera sätt att se på begreppet;   

 något direkt som uppenbarar sig  

 en känsla  

 ny kunskap  

 inflytande från yttre påverkan  

 någons livshistoria  

 ett känslosamt tillfälle  

Alla ovanstående sätt att se på begreppet tyder på möjligheter för en påverkan. De har en 

sak gemensamt, det refererar alla till något speciellt Jarvis, Holford & Griffin (2003) Det 

speciella är bara speciellt för den som upplever det, eftersom upplevelser och erfarenheter 

alltid är subjektiva som Stensmo (2002 s.119) beskriver finns det inget rätt och fel.  

Experiental learning kallas i svenska språket upplevelsepedagogik, om man slår upp det i 

termlexikon i pedagogik, skola och utbildning (2006) så står det att begreppet handlar precis 

som det tyder på att man lär sig av upplevelser och erfarenheter. 
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4.2.3 Min definition av begreppet  

När jag diskutera erfarenhetsbaserat lärande i denna studie syftar jag till den typen av 

lärande som ger elever möjlighet att inhämta och använda kunskap och nyförvunna 

färdigheter i en direkt och relevant miljö. Det vill säga att jag med denna form av lärande 

avser ett direkt möte med det som skall studeras och inte bara att man tänker på 

möjligheten att eventuellt kunna möta det och hur det skulle kunna vara. Utan jag syftar till 

de gånger som elever verkligen får möta, känna, se, och undersöka föremålet för 

inlärningen. Det kan även handla om kunskap som inhämtas när man reflekterar över 

erfarenheter man får i vardagen.  (http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm) 

 

4.3 Teoretiker  

Nedan presenteras huvuddragen i tre området framträdande teoretiker. Jag har valt att ta 

Dewey, Kolb och Jarvis i följande ordning med tanke på när och i vilken ordning de verkat. 

Det största fokus har jag valt att lägga på Dewey eftersom hans teorier grundar sig för 

skolan. 

4.3.1 Dewey 

John Dewey år (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog. Han är känd för att vara 

en frontfigur inom pragmatismen. Dewey var även den som myntade begreppet ”learning by 

doing”. Hans pedagogiska synsätt bygger enligt NE.se på konsekvenserna av aktiva 

handlingar  

4.3.1.1 Erfarenheter   

John Dewey lägger i sin bok Demokrati och utbildning ofta ett starkt tryck vid vikten av 

aktiviteter och erfarenheter, detta är ett för honom återkommande tema som han ofta 

kommer tillbaks till.  

”Ett gram erfarenhet är bättre än ett ton teori, helt enkelt för att det bara är i erfarenheten som 

teorin har en bestämd och kontrollerbar betydelse. En erfarenhet, även en mycket blygsam 

erfarenhet kan generera och bära hur mycket teori som helst, men en teori utan erfarenhet kan inte 

begripas fullt ut ens som teori.” 

                                                                                 John Dewey, Demokrati och utbildning (2005 s. 188) 

Dewey ser erfarenheterna och reflektionerna kring dessa som grunden till all kunskap. En 

individs tidigare erfarenheter är enligt honom en viktig grund för all ny kunskap. Han menar 

att individer endast tillgodoser sig den kunskap de har ett behov av och kan koppla samman 

med sin vardag samt ha möjlighet att tillämpa och relatera till.  

När Dewey skriver om erfarenheter syftar han till den aktivitet som sker i relation till den 

omgivande miljön där individen tillägnar sig de nya kunskaperna. Dewey menar att man lär 

sig genom att utföra en handling. Aktiviteten eller handlingen utgör centrum för lärandet. 

Eleverna lär sig därigenom vad de måste prestera för att nå ett visst mål. Vidare anser 

http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm
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Dewey att det måste finnas såväl aktivitet som interlekt för att tillägnandet av kunskap skall 

vara möjligt. Dewey menar även att alla erfarenheter består av två skilda delar, en aktiv och 

en passiv. Den aktiva delen består i det man gör handlingen när man prövar något. Den 

passiva delen är att man utstår, går igenom konsekvensen av denna handling. Så först gör 

man sedan utstår man följderna av det man gjort och reflekterar kring detta. 

Konsekvenserna av den utförda handlingen lär oss något och det är lärdomen som är 

erfarenheten och leder till lärande. Dewey menar vidare att lära sig av de erfarenheter man 

får är ett sätt att dra kopplingar från de förflutna till nutid och framtid. Man kopplar samman 

sina tidigare erfarenheter med det man skall göra och till detta kopplas känslor som glädje, 

sorg ilska utifrån vilka förväntningar vi får. Dewey menar att ingen erfarenhet blir 

meningsfull utan tänkande och reflektion. Man analyserar för att kunna konstatera vad som 

knyter samman orsak och verkan eller handling och konsekvens. Tänkandet är människans 

medvetna strävan efter att finna dessa samband. Alla erfarenheter har enligt Dewey ett 

stadie där man prövar dem. Psykologer kallar detta för trial and error metoden och den 

bygger på att man prövar något för att se om det misslyckas och gör det de så prövar man 

igen tills man hittar något som lyckas. Dewey (2005)  

Dewey menar att alla elever får erfarenheter hela tiden, även om man har traditionell 

klassrumsundervisning så matas den lärande med nya erfarenheter. Dewey skriver att den 

som tror något annat begår ett misstag. Det är enligt honom inte bristen på erfarenheter 

som är problemet i skolan utan karaktären på de erfarenheter man får. Dewey menar här att 

det är kvalitén på erfarenheterna som skall vara det avgörande. Han beskriver vidare i sin 

bok Experience & education att de negativa erfarenheterna som en del eleverna får i 

klassrummet som gör att dessa tappar intresset och tycker att det är tråkigt i skolan. Vidare 

skriver Dewey om att det finns två olika aspekter av erfarenheternas kvalitet, det är den 

omedelbara känslan som den som upplever något får. Han menar även att det handlar om 

den effekt som denna erfarenhet kommer att kunna ha på framtida erfarenheter. Han 

menar även att erfarenheter liksom människor aldrig dör utan att det förändras och lever 

vidare i andra former. Dewey (1997) Dewey framhåller även vikten av samarbete mellan 

eleverna i skolan i sin bok The school and society skriver Dewey om vikten av att hjälpa 

varandra med problemlösningar och andra arbetsuppgifter i skolan annars menar Dewey att 

det finns en risk att eleverna blir själviska. Han menar att mycket av den sociala kompetens 

som de tillägnat sig kan gå förlorad. Sen menar han att det är positivt att hjälpa varandra för 

det stärker båda parterna att de samarbetar samt att de får en möjlighet att experimentera 

och utbyta idéer. Dewey (1990) Dewey utforskade i första hand vad han såg som två 

principer, den ena om kontinuitet och den andra om interaktion. Det finns enligt honom 

integrering mellan utbildning och erfarenheter som gör att dessa är beroende av varandra 

men detta betyder inte att alla erfarenheter är av pedagogiskt värde. För att en erfarenhet 

skall vara av pedagogiskt värde måste den enligt Dewey leda till någon form av utveckling 

eller tillväxt som kan vidareutvecklas. Det skall även handla om en progressiv utveckling. Det 

räknas alltså inte om man utvecklas positivt inom tillexempel kriminalitet. M O. Bassey 

(2010) Dewey menar vidare att skolans och lärarnas sätt att dela in ämnen inte är positivt för 
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eleverna, det passar inte in med de erfarenheter eleverna tidigare tillgodosett sig med eller 

de erfarenheter de får utanför skolan. Dewey menar att människan inte upplever saker i 

separerade avdelningar och utifrån det förespråkar Dewey som han skriver i The school and 

the Child and the Curriculum mer ämnesövergripande undervisning samt integration mellan 

ämnena. Han menar att det på detta sätt skulle finnas mer realistiska kopplingar till den 

verklighet som finns utanför skolan. Dewey (1990)   

Dewey anser slutligen att våra erfarenheter är ett resultat av de samspel som sker mellan 

lärare och lärande, samt den sistnämndas avspeglingar från omgivningen. M O. Bassey 

(2010)  

 

4.3.1.2 Lärande  

Deweys sätt att se på lärande speglas i stor utsträckning av hans välkända utryck learning by 

doing. Detta begrepp innefattar enligt Andersson (2000) oerhört mycket för Dewey, det 

betyder att elevernas intresse och erfarenheter står i centrum samt aktiviteter och att 

eleverna är aktiva och deltagande i de som sker. Dewey menar att man skall få eleverna till 

att förstå genom att de får se, känna, ta på och använda föremålen i praktiken. Läraren får i 

denna form av lärosituation annan roll Dewey menar att läraren skall fungera mer som en 

handledare men det ställs höga krav på att eleverna deltar aktivt om denna form av 

undervisning ska fungera positivt. Andersson (2000) Lundgren skriver vidare att Dewey 

menar att kunskap är något instrumentellt med detta vill han att tänkandet skall ses som ett 

instrument för handlingarna samt för att kunna lösa problem. Dewey vill att eleverna 

använder begrepp som de har i det medvetna som instrument när de skall tillägna sig nya 

färdigheter. Lundgren (1994) Dewey menar vidare i sin bok Individ skola och samhälle att det 

är viktigt att ta hänsyn till elevernas intresse samt att ta tillvara på den kapacitet de besitter. 

Han anser att dessa faktorer är viktiga att plocka in och anpassa undervisningen utifrån. 

Dewey (1980) Han menar vidare att det inte är att kopiera resultat som andra kommit fram 

till som lärarna skall lära eleverna utan att det är ett självständigt tänkande, en metod för att 

lösa uppgifter och finna den information man behöver de är sådan kunskap lärarna enligt 

Dewey och hans bok Demokrati och utbildning ska leverera. Han menar att kunskap träder 

fram när man är bekant med ting och känner till dem detta utvecklas och kunskapen befästs 

på ett djupare plan för att bearbetas och bilda ett logiskt strukturerat material som man kan 

ta fram ur intellektet. Dewey (2005)   

4.3.2  Vidareutveckling av Deweys teorier  

David Kolb och Peter Jarvis är två teoretiker som under vår samtid vidareutvecklat Deweys 

idéer och anpassat de till vuxenutbildning. Men även deras huvudtankar går att applicera på 

barn och ungdomar i skolåldern. 
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4.3.2.1 Kolb 

David A. Kolb (1939) är amerikansk professor i beteendevetenskap. Han har bland annat 

skrivit om upplevelsebaserat lärande och det kopplat till erfarenheter är hans stora intresse.   

Erfarenheter och lärande   

Kolb har skrivit om erfarenheter och lärande. Han menar att han tagit bland annat Deweys 

idéer och försökt byggt vidare på dessa. Begreppet experiental learning kan enligt Kolb kan 

härledas till två huvudsakliga till grunder. Dels synen på inlärning som denna anser kommer 

av upplevelser, dels de teorier och teoretiker som enligt hans uppfattning har lagt grunden 

för denna alternativa pedagogik där ibland Piaget och Dewey.  

Kolb menar vidare att man lär sig av sina erfarenheter och han påstår i sin bok Experietial 

learning att dessa erfarenheter borde kunna jämställas med högskolepoäng. Samt att allt fler 

vuxenutbildningar har börjat använda sig av erfarenhetsbaserade former för inlärning.  

Kolb kom med sin lärande cirkel som en del av hans utvecklig för experiental learning, den 

ser ut så här:  

 

 

 

 

 

 

Kolbs lärande cirkel ovan kan förklaras på följande sätt, det börjar med en konkret 

• Abstraktion • Erfarenhet  

• Reflektion • Konkret 
erfarenhet  

Första 
stadiet 

Andra 
stadiet 

Tredje 
stadiet 

Fjärde och 
sista stadiet  
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erfarenhet som kan vara någon form av händelse, denna händelse reflekteras i steg två. Man 

integrerar händelsen i andra situationer och försöker förstå hur den nya erfarenheten skall 

användas. Utifrån detta kommer man till steg 3 man bildar en abstrakt teori kring den 

konkreta erfarenheten som man sedan i sista steget, steg 4 prövar i praktiska experiment för 

att se om det man kommit fram till stämmer. Enligt Kolb går lärandet ständigt runt i denna 

cirkel och alla har olika strategier för hur man utför varje steg i cirkeln beroende av vilken typ 

av lärande som är mest välfungerande på individnivå. Kolb har även gjort flera modeller för 

lärandet och han har i fått en del kritik av bland annat Jarvis och Ileris i sin bok lärande då de 

menar att han har förenklat verkligheten för mycket.  

Experiental Learning som pedagogiskinriktning anses enligt ovanstående var helhetsbaserad 

och förespråkar aktiva metoder för lärande. Det ideal som ligger till grunden här är baserat 

på att handlingar och erfarenheter vi utför sammanför människan, naturen och samhället i 

undervisningssituationer. Här menas att man skall möta hela barnet som det är och inte bara 

utvalda delar av barnet. De eftersträvar att arbeta så ämnesövergripande som möjligt och 

vill inkluderar alla eller så många som möjligt av den lärandes sinnen. Kolb (1984)  

 

4.3.2.2 Jarvis  

Peter Jarvis är mannen som vidareutvecklat Kolbs teorier. Han har fått en rad akademiska 

utmärkelser i flera länder. Han arbetar framförallt med vuxenutbildning samt livslångt 

lärande. Han har skrivit 9 böcker om ämnet.  

Jarvis diskuterar även han erfarenheter och då beskriver han den subjektiva sanningen, den 

typ av sanning som man kan påverka och som påverkas av vem man är, biologiskt, socialt, 

geografiskt och kulturellt betingat. Han anser att man konsekvent kan säga att erfarenheter 

är både personliga och sociala konstruktioner. Erfarenheter är holistiska, men behöver enligt 

honom för den delen inte vara helt färdiga. Detta kan tolkas som att alla erfarenheter i sig är 

en form av sanning som kan ändras med tid och nya erfarenheter. Jarvis ser på tänkande och 

menar att erfarenheter är en form av tankeprocess som sker i hjärnan. I denna process 

anpassas iakttagelseförmågan av verkligheten samtidigt som vi genom den nya erfarenheten 

ändrar vår uppfattningsförmåga. Jarvis m.fl. (2003)  

Jarvis skriver liksom Dewey om lärande enligt honom är lärande en skapande process där 

individens erfarenheter omvandlas till kunskap, värderingar och attityder. Mänsklig inlärning 

sker när hela individen enligt kognitiv syn är medveten om en situation och ger respons på 

detta utifrån sina tidigare erfarenheter. Det är genom sådana processer som individer 

utvecklas och växer Jarvis m.fl. (2003) Jarvis beskriver även det han kallar för non learning 

experiences, vilket innebär icke lärande erfarenheter. Det som Jarvis menar med detta är de 

erfarenheter som individer får men inte reflekterar kring. Han menar att det inte räcker med 

erfarenheten i sig för att ett lärande skall ske utan att individen måste reflektera krig det 

som har hänt. Jarvis (2005) Jarvis menar vidare att Kolb har lyckats fånga kärnan i det 
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erfarenhetsbaserade lärandet men att det fattas delar i hans modell. Jarvis har därför valt att 

vidareutveckla modellen, han drar även in andra aspekter av lärandet. Han pratar om tid, 

livsförändringar, obalans att ta erfarenheter för givet och att handlingar och känslor leder till 

reflektion och personligt lärande. Jarvis (2008)   Jarvis ser på erfarenheter som existentiella 

fenomen och menar att det är så erfarenheter bör ses utifrån, men att termen används 

annorlunda inom experiental learning. Experimental learning syftar ofta till att individerna 

har eller ges möjlighet till en läroprocess. En av styrkorna som Jarvis påtalar är att hela är att 

hela individen får del av erfarenheten och processen, experiental learning låter inte 

tänkandet eller kroppen ta del av kunskaperna utan man lär från alla plan på samma gång. 

Jarvis anser vidare att individer intar nya situationer utifrån sina tidigare erfarenheter, enligt 

honom har all inlärning fenomenologiska grunder, vilket innebär att man lär av det man 

fenomen man upplever.  

 

 Individen är en del av sin egen levnadshistoria. Gör livslång kunskap av gamla och 

nya erfarenheter.  

 Går in i olika situationer som är antingen självvalda eller tilldelade och får 

erfarenheter.  

 Holistiskt lärande 

 Primära eller sekundära erfarenheter  

- Primära är en direkt erfarenhet från omvärlden som man själv är mitt i och som 

direkt påverkar sinnena.  

- Sekundära erfarenheter är sådana som inte har med oss personligen att göra 

men som ändå ger kunskaper om världen runt oss, tillexempel nyheterna och 

böcker.  

Sekundära erfarenheter är viktiga eftersom vi lever i en så globaliserad värld där allt ligger så 

nära varandra men ändå så långt bort. En stor del av den kunskap man har om omvärlden 

skulle man inte kunna få genom primära erfarenheter därför är de sekundära erfarenheterna 

lika viktiga. När vi lär oss av andra är det en form av sekundära upplevelser då är det av stor 

vikt att man känner igen dessa situationer och att man kan vara källkritisk. 

Jarvis menar att vi tar våra erfarenheter för givet och att det är en självklarhet för oss att 

erfarenheterna kommer till oss under vår vakna och medvetna tid. Vidare beskriver han att 

detta kanske är en av anledningarna till att vi ibland inte ser att vi använder oss av våra 

erfarenheter på flera olika sätt. Jarvis m.fl. (2003) 
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4.4 Sammanfattning  

All vår kunskap och allt lärande börjar enlig Jarvis, Dewey och Kolb med våra egna 

erfarenheter.  Dewey är den som lagt grunden till alla dessa tre teoretikers teorier, allt utgår 

från de tankar han startade. Dewey har två viktiga grunder som jag citerar här ”learning by 

doing” samt att ” ett gram erfarenhet är bättre än ett ton teori” där har vi utgångspunkterna 

för teorierna. Enligt Dewey kan man hantera erfarenheterna aktivt eller passivt detta 

innebär att man väljer anpassa sig efter det konsekvenser man inser att en erfarenhet får 

eller så fortsätter man bara som vanligt och är passiv. Kolb menar att alla erfarenheter är 

aktiva eftersom det måste utföras en handling för att en erfarenhet skall kunna tillkomma. 

Jarvis däremot menar att erfarenheter alltid är subjektiva sanningar och att samma 

erfarenhet kan innebära olika saker för olika individer. Jarvis skriver även om primära och 

sekundära erfarenheter och gör skillnad på dessa. Samtliga av dessa forskare menar att 

erfarenheter väcker nyfikenheten hos människan. Att det skapas en vilja att undersöka saker 

vidare och ta reda på mer om det som erfarenheten berör. 

Jarvis och Dewey gör ändå en viss skillnad på erfarenheter och lärande medan Kolb kopplar 

samman dessa helt. Både Dewey och Jarvis är överens om och skriver även att det behövs 

reflektion av erfarenheten för att lärande skall uppstå vilket Kolb inte verkar lika övertygad 

om då han istället menar att erfarenheterna i sig själv är en form lärande.   

En av de stora fördelarna som alla tre teoretikerna ser med detta sätt för lärande är att hela 

individen hamnar i inlärningssituationen och inte bara kroppen eller huvudet utan alla 

sinnen är med. De menar att man är fysiskt och känslomässigt närvarande och skapar sig en 

egen upplevelse att lära utav.  
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4.5 Diskussion kring teorierna 

Om man ser syftet med undersökningen som var att se på hur elever i skolan tillsammans 

med pedagogerna anser att de lär sig genom en upplevelse. Undersökningen ska påvisa om 

det finns några skillnader i hur man lär sig genom traditionell klassrumsundervisning och 

genom upplevelsebaserad inlärning. Jag skulle även försöka få fram av mina informanter om 

dessa anser att det är någon skillnad på hur dessa två relativt skilda former för att inhämta 

ny kunskap påverkar hur den nya kunskapen befästs. För att kunna göra detta har jag valt 

några teoretiker som skrivit om ämnet, och den som jag valt att utgå mest ifrån eftersom 

hans forskning baserar sig på barn är Dewey. Men jag har även sett på de teorier som finns 

utav Kolb och Jarvis och försökt tolka den och applicera den på tonåringar.  

De tre teoretikerna som jag valt att utgå ifrån är överens om att erfarenheter är en 

utgångspunkt föra lärande, detta kom även jag fram till i min undersökning då alla 

informanter såväl pedagoger som elever ansåg att erfarenheter/upplevelser var bra 

utgångspunkter för inlärningen. Men ingen av dem menade att inlärningen inte skulle kunna 

ske utan upplevelsen utan de menade alla att det var ett bra alternativ för inlärning och att 

det finns flera andra vägar att gå med. Men rektorn och samtliga elever menar att man 

minns de som man upplever på ett annat och djupare sätt vilket gör att den typen av 

kunskap befästs på ett annat plan. Detta menar även Kolb som vill kunna jämställa 

erfarenheter med högskolepoäng i det avseendet. 

 

4.5.1Hur ser teoretikerna på den kunskap individerna får av erfarenheter samt om denna 

form av lärande har någon annan vikt.  

 Enligt teoretikerna som jag använt till min teoretiska referensram så är det inte så stor 

skillnad på hur elever lär sig i eller utanför klassrummet. Dessa med Dewey i spetsen menar 

att om man ger eleverna positiva erfarenheter så är det oväsentligt vart man befinner sig när 

detta sker. Sen pratar Dewey som om klassrummet är en värld och rummen utanför en 

annan. Där ibland verkar tycka att lärarna gör fel när de försöker särskilja den värld som 

ligger innanför klassrummets dörrar från övriga världen. Inne i klassrummet diskuterar man 

saker i olika ämnen och sorterar dem i fack medan de erfarenheter individen får från annat 

håll än i skolan inte alls är sorterade på det sättet. Där blandas alls skolämnen samman och 

eleverna kan ändå ta till sig av de erfarenheterna. Det är så erfarenheter kommer av naturen 

inte som i skolan det är onaturligt.   

 

Dewey ser erfarenheterna och reflektionerna kring dessa som grunden till all kunskap. Han 

gör ingen skillnad på upplevelsebaserad inlärning och den traditionella 

klassrumsundervisningen utan menar att man får erfarenheter av allt, även i klassrummet 

det är bara standarden på erfarenheterna som skiljer sig. Han menar att det inte är bristen 

på erfarenheterna i skolan som är problemet utan den kvalitén den är på de erfarenheter 

eleverna får. Om eleverna matas med negativa erfarenheter under sin skolgång tappar de 
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intresset och tycker att skolan är tråkig. De Dewey försöker komma fram till är att man 

måste ge eleverna erfarenheter både i och utanför klassrummet som går att knyta an till 

deras vardag, som de kan relatera till samt se att de kan ha nytta av. Man måste föra in det 

holistiska tänkandet i skolan och inte vara så ämnesfokuserad för eleverna ska trots allt lära 

sig saker inom alla ämnen och alla lärare kan hjälpas åt med att ge eleverna de kunskaper 

som behövs för att nå målen. Erfarenheter kan vara att se på en film likväl som att åka på en 

resa. Det handlar enligt Deweys sätt att se på det mest om att få eleverna till att känna igen 

sig i det man ska lära om för då blir det intressant. Dewey menar att en individs tidigare 

erfarenheter är grunden till all den nya kunskap som individen har möjlighet att tillägna sig. 

Han menar att man måste ha erfarenheter för att kunna förstå och sätta sig in det de nya. 

Här kommer det två olika typer av erfarenheter som Jarvis beskriver in först får man en 

sekundär erfarenhet i form av filmer och det som berättas sen när man gör resan får man en 

primär upplevelse man är på plats och ser och känner på saker.  

 

Även Kolb är inne på de här med reflektion i sin lärande cirkel där reflektion är andra stadiet 

av cirkelns fyra. Först kommer erfarenheten eller upplevelsen sedan kommer reflektionerna 

kring det man varit med om varje stadie är en förutsättning för att kunna komma vidare till 

nästa steg. När man bearbetat upplevelsen skapar man en teoretisk konstruktion av vad man 

varit med om och börjar sortera och strukturera intrycken sedan bildar detta en ny 

erfarenhet och ny kunskap som man enligt Jarvis kan bygga vidare på i framtiden. Han menar 

att erfarenheter är holistiska och subjektiva vilket innebär att om två människor upplever 

exakt samma sak så behöver de för den sakens skull inte innebära att det får samma 

erfarenheter. Utan de erfarenheter man bär med sig sedan tidigare är i detta fall enligt Jarvis 

helt avgörande för hur man upplever den nya erfarenheten. Detta är precis vad framförallt 

Jarvis och Dewey är inne på när de beskriver att individens i detta fall elevens tidigare 

erfarenheter är avgörande och att de förflutna kopplas samman med nutid och framtid. 

 

Dewey skriver att ett gram erfarenhet ger mer än ett ton teori. Med detta tror jag han 

menar att man lär sig mer av ett gram erfarenhet än av ett ton teori och för att kunna 

begripa teorin behöver individerna erfarenheter att koppla den till.   

När man arbetar med att lära genom erfarenheter är det enkelt att dra kopplingar mellan 

erfarenheterna och de erfarenheter man har på samma område sedan tidigare. Till dessa 

erfarenheter kopplar man känslor utifrån det individen upplevt tidigare, det kan vara glädje, 

sorg, lycka, ilska och med utgångspunkt i dessa känslor frambringas förväntningar. Dewey 

menar att ingen erfarenhet blir meningsfull utan tänkande och känslor.  

Jarvis manar även att det är endast när hela människan enligt kognitivt sätt att se det är 

medveten om en situation och ger respons på detta som lärande är möjligt. Detta innebär 

att både kropp, intellekt och sinnen måste användas för att det ska uppstå en situation där 
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individerna får möjlighet att tillgodose sig av ny kunskap.    

 

4.5.2 Befästs den kunskap som införskaffas genom erfarenheter på enligt teoretikerna på 

ett annat sätt än den som inhämtas genom teori?  

Jarvis menar att erfarenheter liksom människor aldrig går ur tiden utan att det förändras och 

lever vidare i andra former. Med detta menas att erfarenheter bygger på erfarenheter och 

att allt vi lär oss enligt Jarvis är föränderligt. Detta gör så erfarenheter enligt samtliga av de 

teoretiker jag valt att utgå ifrån anser att erfarenhetsbaserad inlärning är viktig eftersom de 

anser att allt lärande börjar i erfarenheterna. Erfarenheter och reflektionerna omkring dessa 

antingen själv eller i grupp är grunden för allt.    

Deweys sätt att se på lärande speglas i stor utsträckning av hans välkända utryck learning by 

doing. Detta innebär att man lär av att göra saker att få utforska och experimentera. Det 

betyder även att elevernas intresse och erfarenheter står i centrum samt aktiviteter och att 

eleverna är aktiva och deltagande i de som sker både i och utanför klassrummet. Utifrån vad 

jag kommit fram till så anser dessa tre att man lär mer och bättre genom erfarenheter än 

utifrån annan undervisning. Och de har alla en kognitivsyn om att kunskap skall vara något 

holistiskt. Vidare menar Dewey att man lär mer och djupare om man får en helhetsbild av de 

man ska lära om samt om man får använda flera av sina sinnen.  
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5. Elevers och pedagogers erfarenheter av undervisning utanför 

klassrummet  

Jag har valt att göra nio intervjuer med före detta elever, pedagoger samt rektorn på den 

skola som jag valt att använda för min undersökning. Samtliga informanter kommer från en 

och samma högstadieskola. Elever som jag intervjuat har gjort samma resa för ett eller två 

år sedan samma sak gäller för pedagogerna. Jag har valt att använda figurerade namn i så 

ingen skall bli utelämnad.  

5.1 Elevintervjuer  
Här i första delen av detta kapitel presenteras de sex eleverna och det som framkommit under mina 

intervjuer med dem. Jag har valt att göra en väldigt kort presentation av varje elev utifrån de 

aspekterna som gjorde informanterna relevanta för studien.  

5.1.1 Informant presentation  

Jag har intervjuat Hans som är 16 år och går första året på gymnasiet, för ett år sedan åkte 

han tillsammans med alla niondeklassare på sin skola till Polen för att besöka Auschwitz- 

Birkenau. Hans är väldigt duktig i skolan och berättar att han skulle beskrivas som en 

”pluggis” av de andra på skolan.  

I denna intervju har jag samtalat med Anders som är 17 år och åkte med sin skola till 

Auschwitz och Birkenau för ungefär två år sedan. Anders har väldigt lätt för att lära sig och 

läsa sig till saker eller lyssna. För hans del spelar inte inlärningsformen någon större roll det 

fastnar i alla fall och skolan är en enkel match för honom. 

Jag har intervjuat Ida som är 16 år och åkte på resan för ungefär ett år sedan. Hon beskriver 

allt väldigt bra och tydligt från början till slutet. Hon berättar att de började med att fatta ett 

beslut om vad de skulle göra tillsammans, sedan började de spåna om hur de skulle få fram 

pengar till resan och hur mycket pengar de behövde. Ida har varit till Auschwitz tidigare och 

beskriver det därför lite annorlunda. Hon har det relativt lätt i skolan men berättar att hon 

pluggar en hel del hemma också för att det ska gå bra.  

Min fjärde intervju var med Stina som även hon är 16 år och gjorde resan för mindre än ett 

år sedan. Stina går nu första året på en yrkesutbildning och tycker själv att hon var flamsig 

och lite oseriös förr. Men hon har alltid klarat skolan men tycker själv att hon har haft 

svårare för vissa ämnen.  

Stefan är 17 år och gjorde sin resa för snart två år sedan, han går på gymnasiet. Han berättar 

själv att han hade svårt att fokusera på det han skulle i skolan och menar att man är ganska 

omogen i den åldern. Han tycker att han inte förstod hur bra han hade de under sin 

högstadietid för allt var så mycket mer personligt då med lärare, klasskamrater och den inte 

allt för stora skolan. Han beskriver att han har lite svårt att läsa sig till saker och att han 

måste plugga en del men kan ha svårt att komma ihåg om det inte är dagen innan han har 

prov han läser.  
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I min sista intervju träffade jag Martina, hon går om sitt första gymnasieår nu då hon insåg 

att hon hade hamnat fel. Martina är även hon 17 år och berättar att hon hade det lite tufft i 

skolan. Hon har läs och skrivsvårigheter som hon nyligen fått bekräftade. Hon har aldrig 

klarat av att själv läsa sig till något och därför varit väldigt beroende av hur lärarna 

undervisar. Hon är positiv och glad över att ha fått sin problematik bekräftad för nu får hon 

stöd och hjälp i skolan.  
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5.1.2 Gemensamma teman 

Här tar jag fram de viktigaste av de som mina elevinformanter var överens om. Även om de i 

många fall inte använde sig av samma språk eller ordval så framkom under intervjuerna att 

de syftade till samma saker.  

 

Svårighet att beskriva vad man lärt sig  

Det rör ej ord om ord utan om omfattande levd erfarenhet, massor av saker. 

Hans: Hans menar att han lärde sig massor av saker och han skulle absolut göra allt igen. 

Fast de är lite problematiskt att beskriva vad massor av saker innefattar för honom. Han 

tänker och funderar länge och det blir tyst ett kort tag innan han säger:  

”Oj! Vad lärde jag mig inte under resan? Hmm, Vad har jag lärt mig?”  

Hans måste tänka och fundera en stund till innan han kommer på konkreta saker som han 

lärt sig. Han pratar om språket, sin egen sociala förmåga och de känslomässiga aspekterna. 

När det kommer till de ämnesmässiga så tycker han inte att han lärde sig så mycket nytt om 

Auschwitz för de hade redan läst så mycket om.  

Anders: Även Anders har lite svårt att peka på exakt vad han lärde sig under resan och 

funderar länge innan han svarar.  

”Man lär sig 1000 gånger mer på den resan än hur många 1000 timmar man 

kan läsa och studera.” 

Han menar att de lärde sig så otroligt mycket mer än vad man någonsin kan läsa sig till 

innanför skolans väggar. För honom är det under hela intervjun svårt att förklara vad han 

lärde dig. Han frågar till och med mig detta var kanske en av nackdelarna med att ha en 

relation till några av elevinformanterna sedan tidigare.   

”Vad tror du jag lärde mig av det.”  

Men trots svårigheter att beskriva och peka på specifika detaljer av lärandet kommer Anders 

flera gånger in på mognad och synen på andra människor.  

Ida: Har till skillnad från mina övriga informanter varit på besök i Auschwitz tidigare. Men 

hon beskriver denna upplevelse som starkare. 

 ”En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Man är där för att lära av det 

man ser.”  

Även hon har svårt att peka ut exakt vad hon lärde sig. Det var så mycket hon menar att hon 

lärde sig om sig själv och om sina vänner samt hur man fungerar i grupp. Det som fick henne 

att vakna till var att  
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”se sina vänners reaktioner, jag trodde jag kände dem innan men när man 

kommer till ett Auschwitz och får uppleva något sådant tillsammans då lär 

man känna varandra på riktigt.”  

Ida menar att ingen av hennes vänner reagerade så som hon hade förväntat sig och att inte 

ens hon själv gjorde det. Hon tyckte att alla var så öppna och vågade släppa fram känslorna 

vilket hon inte hade förväntat sig.  

Samtliga elevinformanter: samtliga av de elever som deltog i undersökningen hade 

svårigheter med att beskriva det specifika lärande de fått ut utav resan. Under mina samtal 

med dem framgick tydligt att de lärt sig väldigt mycket utav denna resa. Eleverna själva hade 

det otroligt svårt att sätta fingret på vad det var de hade lärt sig. Jag fick ofta diffusa svar om 

vad de lärt sig efter en lång eftertanke. En elev frågade till och med mig vad jag trodde att 

denne hade lärt sig. Detta kan ses som ett tecken på att dessa elever just lärt sig av 

erfarenheterna för den typen av lärande är i många fall svårare att sätta fingret på. Man 

genomför eller deltar i något och får massor av nya kunskaper inom ett flertal områden och 

då kan det vara svårt att berätta vad de lärde sig, dels för att man lärde sig flera saker och 

delvis för att man själv inte riktigt vet vad man lärde sig. De flesta av elever pratade inte om 

direkta faktakunskaper och ämneskunskaper utan mer om annan slags kunskap som 

stämmer väl överens med de första kapitlen i nya lgr 11. I skolans uppdrag och värdegrund 

finns det tydligt beskrivet vad skolan skall sträva efter att eleverna ska ha nått när de går ut 

årskurs nio.  

Varje skolas målsättning är att alla elever 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar samt personliga erfarenheter. 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 

vilja att handla också med deras bästa för ögonen. 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. (Lgr11) 

 

Eleverna ska i enlighet med lgr 11 få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I all undervisning är det i 

den nya läroplanen angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv: historiskt 

perspektiv, miljöperspektiv, internationellt perspektiv och etiska perspektiv. 

 



31 
 

Utveckling av värden 

Här diskuteras hur man utvecklar medkänsla, medlidande 

Hans: Han berättar att han innan resan stått lite utanför gruppen och att han mest varit en 

pluggis som haft svårt att fårstå andra. 

 ”Efter resan har jag fått det lättare att sätta mig in i andra människors 

lidande och elände.”  

Han tycker även att han har förändrats dels i sitt sätt att vara mot sina klasskompisar. Förr 

menar han att han gav ett sken av att vara bättre än dem inte medvetet eller för att vara 

nervärderande utan bara för att han alltid har haft lätt i skolan och tycker om att läsa mycket 

och vill förstå. Nu efteråt har allt blivit annorlunda Hans menar att han kan förstå hur man 

ska bete sig socialt och att han har märkt att han kan sköta skolan men ändå vara en social 

och rolig kille som har vänner. Han tycker att resan och hela arbetet runt den har varit till 

stor nytta för honom. 

”Det hjälpte mig socialt, i mitt sociala liv. Jag ser effekter av det nu när jag går 

på gymnasiet. Det är lättare att få kontakt och vara populär på något sätt.” 

Hans beskriver sig som att han innan resan var en ”pluggis” som stod lite utanför gruppen 

och hade svårt att slappna av utanför klassrummet. Det ändrades under resan då kom han 

på hur hans beteende i och utanför klassrummet skilde sig och hur han egentlige var mot 

sina kamrater. Han beskriver att hen innan resan aldrig umgicks med de övriga på fritiden 

men att de har ändrats nu efter resan. Han menar att han fick ihop två olika bilder av hur 

han skulle vara till att bli en och att han nu vågar vara sig själv fullt ut både i och utanför 

klassrummets för honom trygga väggar.    

Stina: Hon var den informant som på det mest utmärkande sättet kunde sätta ord på hur 

hennes sätt att se världen och det som mon själv har förändrades genom resan. Hon kallar 

sig själv bortskämd och beskriver hur lycklig hon är.  

”Jag har insett hur bortskämd jag faktiskt är och hur bra jag har det. Jag har 

en mamma, jag har en pappa, jag har en bror och jag har jättemycket 

människor som bryr sig om mig. Jag har ett hus och mat på bordet varje dag 

och får duscha varmt. Jag har turen som får gå i skolan och lära mig saker.”  

Hon beskriver att alla människor idag faktiskt inte har allt de där som så många tar för givet. 

Hon berättar hur hon inte ta saker förgivet längre för man vet aldrig vad som sker. Ett liv kan 

raseras så fort menar hon och det behöver inte vara att det något sådant. Man hör på Stina 

att upplevelsen har fått henne att fundera på annat än bara koncentrationslägren.  

 ”Det behöver inte vara ett nytt andra världskrig, det kan vara vad som helst”  
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Martina: Har varit en elev som haft tydligt uttalade fördomar innan hela processen med 

arbetet kring förintelsen började, det beskriver hon själv tydligt. Hon är så medveten om det 

så hon kan peka ut en exakt vändpunkt i sitt sätt att se på andra människor. För henne kom 

det redan innan Auschwitz under förberedelserna  

”Innan då var jag, jag var fördomsfull mot alla. Magda Eggins kom innan vi 

åkte, hon förändrade mig jättemycket.”  

Maggda Eggins är en överlevande från koncentrationslägret, hon har kommit till skolan och 

haft föreläsningar för eleverna under flera år än vad resan har pågått. Martina menar att den 

förändring som pågick inom henne och med hennes värderingar började redan där. När hon 

höll sitt inledningstal beskriver Martina att det började hända något.  

Auschwitz är en begravningsplats för otroligt många människor och de regler som finns där 

tycker hon att man skall respektera och följa.     

Samtliga elevinformanter: menar att deras förmåga att sätta sig in i andra människors 

lidande samt deras förståelse inför hur hemskt det kan vara i världen har ökat. Alla 

informanterna menar att det utvecklade ett annat förhållningssätt och blev mer nöjda med 

det som de har och uppskattar detta mer efter resan än vad de gjorde innan detta var 

otroligt tydligt och konkret hos samtliga tjejer som satte ord på det medan det var lite mer 

oklart i killarnas formuleringar, men det fanns ändå tydliga uttryckssätt som pekade åt 

samma håll som flickornas. Flera av informanterna pratade om att inte ta saker för givet och 

att vara rädd om sina nära och kära, att det var en av de lärdomar som de fått med sig ifrån 

resan. 

När det kommer till hur toleranta de var innan och efter så hade flera elever svårt att förstå 

innebörden av begreppet tolerant och började därför sväva iväg innan jag hunnit med att 

förklara hur innebörden. De flesta tyckte att det blivit mycket mer tolerant mot det som är 

annorlunda, men någon påpekar även att den trots detta blivit mindre tolerant mot nazister 

och att de har fått svårare att acceptera sådana tankar. De som inte tyckte det ansåg att det 

alltid varit så toleranta mot annorlunda och oliktänkande att det vore svårt att bli mer 

toleranta än vad de redan var.  

Det intressanta med detta var att eleverna själva kunde sätta ord på hur det varit före och 

efter och då framförallt Martina som själv tyckte att hon varit väldigt fördomsfull innan och 

haft problem med sin förståelse i skolan. Hon kan tydligt peka ut när det vände, att det 

började med Magda Eggins och den upplevelsen som hon fick genom hennes berättelse om 

förintelsen. För henne var det något stort och starkt att få se och höra den nu gamla tanten 

berätta om sin tid i koncentrationslägret. Martina tror inte hon någonsin skulle kunna ha 

förstått och ändrat sin kaxiga attityd till allt som inte var precis som hon tänkte sig om det 

inte vore för resan. För henne var resan en viktig vändpunkt när det gäller hennes sätt att se 

på andra människor. 
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Utveckling av socioemotionellt förhållningssätt  

Att lära sig om sin reaktion och relation till dem som drabbats och att få göra det 

tillsammans med andra. 

Hans: Han beskriver hur hans förväntningar var och hur han tänkte kring allt som de 

upplevde tillsammans.  

”Jag förväntat mig att något skulle hända i mitt liv nu.”  

Hans berättar att han trodde att något speciellt skulle hända i hans liv med resan. Men att 

han nu i efterhand kan se och förstå att den stora förändringen kom i små doser under hela 

hans sista skolår när de arbetade tillsammans inför Auschwitz resan han menar att man lärde 

så mycket mer än bara historia.  

”Jag lärde mig att vara social, kommunicera och att visa känslor och våga 

släppa ut allt. Så har jag fått det lättare att sätta sig in i andra människors 

lidande och elände.” 

Ida: Det var häftigt tyckte hon, samtidigt berättar hon om hur blandade känslor hon hade på 

en och samma gång funderade hon över vad hon höll på med och kände en otrolig lättnad 

över att släppa ut allt tillsammans med de vänner hon tycker så mycket om och spenderar så 

mycket tid med. När hon tänker på resan är denna stund tillsammans med klassen de första 

hon tänker på och Ida ser det som en upplevelse hon aldrig kommer att glömma, liksom hela 

resan.  

Stina: Beskriver sig själv och beskrivs av andra som en väldigt känslosam individ, hon 

beskriver att det var bra att vara där tillsammans med så många nära vänner.  

”Hade jag inte fått dela med mig av det så hade jag nog bara brutit ihop helt. 

Alla var väldigt öppna med hur de kände och så. Jag tyckte det var väldigt 

bra.” 

Stina är väldigt öppen och har lätt för både skratt och gråt och berättar att hon hade 

mardrömmar efter filmerna som de såg inför resan hon beskriver följaktligen att hon inte vet 

vad hon hade tagit sig till om hon inte fått dela med sig av upplevelsen. För henne som är 

verbal var det viktigt att få prata av sig om sina känslor samt att få höra och reflektera över 

både sina egna och sina vänner känslor.  

Samtliga elevinformanter: eleverna som deltog i undersökningen har samtliga med eller 

utan direkta ord beskrivit att förväntningarna inför resan var stora. De väntade på att något 

speciellt skall inträffa. Alla är överens om att det hände något under resans gång. Men innan 

de åkte iväg tänkte de sig resan som det fem dagar som de skulle vara borta. Nu när de 

kommit hem och det har gått en tid sen resan så inser samtliga att resan började den dag 
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som de fattade beslutet att de ville åka och den pågick enda fram tills de var färdiga med allt 

efterarbete. De menar då att resan börjar den dag de beslutade sig för att åka till Auschwitz i 

Polen och att alla förberedelser också är del av den resa de gör tillsammans. Alla är överens 

om att de hände något med dem dels som individer och delvis som klass sen blev det även 

en förändring i hela den stora gruppen som var med på resan. De flesta har svårt att beskriva 

exakt vart den stora förändringen skedde. Detta är inget konstigt för om man ser på vad 

teoretiker som Dewey har skrivit om lärande som sker genom erfarenheter så är det svårare 

att urskilja vad som händer när eftersom man är med och lär sig så mycket mer än vad han 

menar att eleverna annars skulle få möjlighet till.   Jag uppfattar att några av informanterna 

blev tillfälligt besvikna över hur de reagerade och att de hade så svart att sätta fingret på vad 

och när de lärde sig. Informanterna hade förväntat sig att något skulle hända, och det 

inträffade något med alla men inte som vissa av dem hade föreställt sig eftersom de var så 

välförberedda. De fick detta uppdelat under en längre period, det kom aldrig någon direkt 

chock vilket några av eleverna var lite besvikna över. Alla informanterna beskriver vidare hur 

deras relationer till de vänner som var med ändrades. De berättar om en positiv känsla av att 

få dela något sådant med så nära vänner samt hur de hjälpt och stöttat varandra när det var 

jobbigt. Att det varit till stor fördel för dem att få prata och lyssna på varandra flera av 

eleverna tror att det är det som de har lärt sig mest av. Envar av informanterna menar även 

att de har lärt sig otroligt mycket som går över gränserna för ämneskunskapen. De har fått 

ett lärande om hur de själva fungerar både som individ och i grupp, de har lärt sig om 

grupprocesser samt tagit in livslång ämneskunskap.   

 

Relationen till betydelsebärande ting  

Hur man kan relatera till olika föremål som har betydelse för sammanhanget, såsom tavlor, 

hjälm etcetera.  

Anders: En sak som Anders beskriver och som han anser gjorde starkt intryck på honom var 

känslan av att vara på plats. Som han själv beskriver det så var det att  

”få gå runt och se och känna på allt de jag hört om eller se det man sett i 

filmer.” 

 Han manar att detta blir en helt annan sak när det är verklighet och finns saker man kan se 

känna doften av och ta på än när man sitter i klassrummet och lyssnar och skall lära genom 

det. Den kunskap man får genom en resa som denna är kunskap man har klar för livet tror 

han.   

Ida: Tycker att sakerna och fotografierna är bra för det gör det verkligt för henne. 

”Man får något att relatera till.” 
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 Det blir så verkligt med platsen och alla sakerna menar hon. En av det sakerna som hon 

beskriver gjorde starkaste intrycket på henne var en annan sak som hon ansåg gjorde det 

verkligt. 

”Tavlorna som hängde efter väggarna, fotografier av människor med namn 

och två datum ett när de kom till lägret och ett när de dog.”  

Ida beskriver att de alla såg likadana ut på fotografierna, de hade rakat huvud och en tom 

blick. När hon beskriver det låter det som om man har tagit ifrån människorna deras 

personlighet och individualitet.  

Samtliga elevinformanter: varje elev jag intervjuar beskriver på sitt eget individuella sätt 

vikten av att introducera föremål i undervisningen och vilken stor betydelse det har för dem. 

Att göra det man undervisar om konkret och verkligt menar samtliga av informanterna har 

stor vikt för hur mycket av undervisningen de senare kommer att komma ihåg. Detta tycker 

jag är ett tydligt tecken på att Deweys teori om att det är viktigt att börja där eleverna är 

med deras verklighet och på deras nivå stämmer bra. Tar man med något så ger man dem en 

erfarenhet av detta föremål och man ger dem möjligheten att ta in det med flera av sinnena 

sinnen som Adler & Adler (2006) skriver så registrerar hjärnan allt vi upplever med våra 

sinnen och om det är flera sinnen som tar del av en upplevelse så är sannolikheten större att 

vi minns de. Vår hjärna måste sovra bland alla intryck annars skulle den bli överfylld. Enligt 

ovanstående tar hjärnan upp det den känner igen från tidigare och kan koppla till annat 

bättre än sådant som är helt nytt och främmande om inte pedagogen lyckas komma med en 

otroligt intressant och relevant infallsvinkel.   

Mitt intryck är att de inser det under resan där allt är olika rum och föremål som man kan ta 

och se på istället för bilder och text i en bok, blir mer konkret och att elever som annars 

brukar ha det svårt får enklare att ta till sig och lära sig här. Samtidigt så tolkar jag det som 

om de som annars har lätt för sig tycker att de lär sig mer än vanligt och att det inte bara blir 

fakta som matas in i huvudet som någon av dem beskrev utan att man faktiskt får en 

förståelse för föremålet för inlärningen. Det är även elever som påtalar att det inte behöver 

vara så stora projekt som en resa utan att det ibland kan räcka med att ha med sig ett litet 

föremål från en viss tid eller plats och ta fram detta föremål i rätt tid, låta fantasin hos 

eleverna flöda innan läraren går in och beskriver vad det är och vad detta föremål har för 

historia bakom sig. Flera av mina informanter beskriver att det underlättade att se hela 

personer som verkligen funnits när man får se fotografier, tillhörigheter och platsen som de 

varit på. Man får se tågrälsen som de kom på, barackerna som de bodde, höra hur de 

behandlades och vad de fick göra, gå in i gaskammaren och se rivmärkerna efter 

betongväggarna där dessa människor gasades ihjäl, sådant gör starka intryck och sätter spår 

och alla informanter minns det.  En av informanterna beskriver att montrarna som alla 

tillhörigheter, allt hår och alla skor låg i var enorma, de var mycket större än vårt klassrum, 

där visar hon liksom de övriga informanterna att de relaterar det som de ser och upplever 

under denna resa till deras egen verklighet och det liv som de känner till här hemma. Utifrån 
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det så har många av dem som jag pratat med kommit till insikt om hur bra de egentligen har 

det och vilka små bekymmer de flesta av oss i Sverige har idag.      

 

Delaktighet i produktion 

Hur eleverna får ta del i allt från förberedelser till redovisning för sponsorer  

Stefan: Beskriver hur eleverna under detta projekt fick leda och vara med från början till 

slut. Det var de som var med och fattade beslut om att de skulle åka det var de som fick 

kämpa för att få in pengar och det var de själva som jobbade med förintelsen innan och 

efteråt. Det var eleverna som skrev i bloggen och som fick dela med sig av sin upplevelse till 

andra när de kom hem.  

”Det kändes bra att ha kämpat när vi kom iväg. Jag kände att jag hade jobbat 

för det”  

Det som Stefan menar här är att de fick vara delaktiga i hela processen kring resan och inte 

bara fick det beslutat och klart ifrån lärarna. Den långa processen av förberedelser är även 

det något Stefan påtalar positivt, delvis den delen där de var tvungna att få ihop de pengar 

som behövdes till resan sen även de mentala och kunskapsmässiga förberedelserna de fick 

innan de besökte denna hemska plats. Stefan själv tror att deras delaktighet från början till 

slut var viktig för den känslan de fick av resan.  

”Annars hade det bara varit som vilken vanlig dag som helst.” 

Här menar Stefan att det gjorde upplevelsen starkare att de fick kämpa för de och inte bara 

fick det serverat på ett silverfat. Att få vara delaktig i hela processen gör att man tar till sig 

mer av allt även den undervisning man har innan man kommer iväg och att berätta och 

bearbeta efteråt gör att man måste tänka efter och ta till sig det ännu mer.  

Martina: Även hon beskriver en delaktighet i hela processen, hon beskriver även att det varit 

jobbigt för vissa att måsta kämpa lite men för henne är det helt naturligt att lägga ner lite 

jobb för att få något. Hon redogör för att hon tror att man lär sig bättre om man får känslor 

för något. Det kan vara vilken typ av känslor som helst bara man känner något.  

”Om man får känslor för en grej, upplevelse då vill man återberätta de 

känslorna. Man kommer oftast ihåg de gånger man får känslor utöver det 

vanliga.” 

Känslorna som Martina berättar om uppstår mer naturligt när man är delaktig i en hel 

produktion från början till slut som eleverna är här än om man får en färdig produkt 

presenterad för sig.  Hon beskriver även hur man under resan bloggar och när man kommer 
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hem får berätta för nyfikna lärare som inte varit med och att man under öppethus visar upp 

bildspel som några berättar om. Detta knyter ihop och avslutar arbetet.   

Anders: var den enda av mina informanter som inte var speciellt positivt inställd till 

förberedelserna. Han tyckte det vart lite överflödigt och för mycket sen anser han inte att 

det är något för honom att sälja massor av saker. Däremot menar han att det är bra att få ta 

del av en hel process från början till slut men han hade gärna velat byta plats på vissa saker 

och sett en del av de filmer de såg inför resan som förberedelser efter resan istället. Detta 

för att kunna förstå filmerna bättre och bearbeta upplevelsen ytterligare.  

”Man behöver bara de vanliga baskunskaperna om andra världskriget” 

Han menar att man får så otroligt mycket information och kunskap där och det går inte att 

föreställa sig vad man kommer att möta hur mycket man än anstränger sig. För Auschwitz är 

värre än vad man någonsin kan tänka sig enligt honom. Därför spelar det ingen roll hur 

mycket det försöker förbereda oss. Anders menar vidare att bloggandet där och uppsatserna 

som det fick skriva när de kom hem var positivt. Men det han tyckte var det bästa med hela 

processen var upplevelsen i sig och det som de kallar företagarträff och har efteråt.  

”Det innebär att vi fick berätta om resan med hjälp av bilder för sponsorerna. 

Detta moment var bra och lärorikt. Att få stå och prata inför en massa vuxna 

som han inte kände.” 

Det var för honom en viktig del av vad han hade lärt sig och därför påtalar han att han tycker 

det är synd att det är så få som får den möjligheten.  

”De är synd att alla inte kan få göra det, men jag är glad att jag fick den 

möjligheten.” 

Samtliga elevinformanter: säger inget rakt ut om att delaktigheten i hela produktionen av 

resan är något positivt men samtliga påtalar det omedvetet genom olika formuleringar om 

att de är nöjda med att ha fått vara med enda från beslutsfattande fram till avslutande 

redovisning för föräldrar, övriga elever och sponsorer. Att eleverna inte påtalar det rak ut är 

nog för att de inte tänker på det i samma termer som vi vuxna gör. Jag tror inte att man när 

man gått ut niondeklass tänker på att man i detta projekt får vara delaktigt i allt från beslut 

till avslut men det fanns ändå många av dem som påtalade det positiva med detta. Flera av 

dem poängterar att det var bra att de tillsammans fick fatta beslutet om att de ville åka och 

fundera över vad som krävdes och hur de skulle arbeta för att nå sitt gemensamma mål att 

åka till Auschwitz och Birkenau tillsammans med sina vänner och lärare. Detta är ett tema 

som såväl Dewey, Kolb och Jarvis är inne på, alla dessa tar fram vikten av helhetsinlärning 

och att det inte är bra med ämnesindelning utan de förespråkar ämnesintegrering vilket 

detta projekt är ett tydligt tecken på. 
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 Fem av sex informanter nämner även att de tagit åt sig mycket mer av den undervisningen 

som de har haft i skolan än vad de vanligtvis gör samt att de nu efteråt kommer ihåg så 

mycket mer av det som de lärde sig än vad de är vana vid att göra. De menar att de tror att 

detta har med att de fick ha roligt tillsammans med vänner och lärare samt att det var så 

konkret och en tydlig röd tråd igenom hela projektet.  
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5.1.3 Olikheter  

Här presenteras de meningsskiljaktigheter som kan ha betydelse för mitt resultat utifrån det 

syfte min studie har.  

 

Förberedande i undervisning som underordnad  

Betydelsen av den undervisningen som var för att förbereda eleverna. 

Anders: var den som var minst positiv till förberedelserna, han tillsammans med Hans tyckte 

att det nästan blev för mycket av det där. Anders berättar att de såg tre till fyra filmer varav 

en var Schindler´s List och att Magda Eggins kom till den lokala kyrkan och pratade för dem. 

Han menar att förberedelserna inte har någon avgörande betydelse för upplevelsen och att 

det inte riktigt går att föreställa sig vad man kommer att få uppleva på plats i 

koncentrationslägret.   

”Jag tror ändå inte, just vad vi får veta innan, det tror inte jag har så stor 

betydelse. Jag tror resan hade blivit en lika bra upplevelse även om vi inte lärt 

oss lika mycket.” 

”Jag tror inte att man behöver veta mer än det som står i studieplanen. Jag 

tror inte att det är förberedelserna utan resan i sig som är grejen.” 

Här ovan har jag två citat av Anders som tyder på att han inte tycker det är så viktigt med 

förberedelserna inför resan.  En slutsats jag drar här är att Anders talar lite mot sig själv när 

han säger att förberedelserna var av någon större betydelse och i meningen efter påtalar att 

det gjorde starkt intryck på honom att få gå runt, se och känna på det man hört så mycket 

om. För om han inte haft alla dessa förberedelser så hade han inte vetat lika mycket om 

koncentrationslägren. Samtidigt säger Anders att det hade kunnat vara bra och intressant att 

sparat och sett någon av filmerna när man kommer hem och redan har varit där och fått se 

hur det är. Han motiverar detta med att dt hade varit bra att få se hur de hade det efter att 

ha varit där och sett hur hemskt det var på riktigt, Anders tror att man hade fått en annan 

känsla och förståelse av filmen då.     

Hans: känner liksom Anders att det var oerhört mycket förberedelser och att det kan ha 

blivit på gränsen till för mycket prat och innan. Han tycker att det var bra samtidigt hissades 

Hans förväntningar upp otroligt mycket med alla förberedelser.  

”Jag var nästan för väl förberedd för jag hade förväntat sig att något skulle 

hända i mitt liv när vi besökte Auschwitz.” 

”Chocken fick vi nu uppdelad under hela året med alla förberedelser och de 

tycker jag inte var så bra.” 
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Hans beskriver ovan att han genom förberedelserna fick upp en massa förväntningar som för 

hans personliga del inte kunde uppfyllas eftersom det inte kom så många nyheter när de väl 

kom till platsen. De hade sett den på film och pratat så mycket om det att han kände att han 

redan visste så otroligt mycket och en viss besvikelse infann sig, samtidigt menar han att han 

lärde sig så mycket mer om sig själv och om gruppen och hur man hanterar människor vilket 

han kanske inte hade haft samma möjlighet till om det hade blivit en stor chock för honom 

på plats i Polen.  

 Ida: Är inte alls överens med sina två kamrater som tycker att det var för mycket 

förberedelser hon har varit på besök i koncentrationslägren två gånger andra gången hon 

åkte var hon väl förberedd medan hon vid första besöket nästan inte visste vad det var. Hon 

beskriver skillnaden i besöken som natt och dag.  

”Det är grymt stor skillnad beroende av hur man förbereder sig. Skillnaden var 

enorm och då menar jag enorm.”  

Ida är väldigt glad att hon valde att följa med på resan fast hon från början varit tveksam till 

hur hon skulle göra. Hon kände att hon redan varit där och gjort det där. Men i efterhand 

anser hon att det känns som två helt skilda resor. Hon menar att det går inte att jämföra att 

åka till en sådan plats oförberedd och förberedd för förberedelserna och arbetet kring resan 

är en stor del av processen och den biten gör att man får en helt annan förståelse och att 

man kan ta till sig av det mycket mer.  

”Jag tyckte förberedelserna gjorde det lättare att det att sätta sig in i det när 

man väl var på plats.” 

”Förberedelserna är jättebra och viktiga, man får något att relatera till.”    

Ida menar med detta att när hon var där tillsammans med skolan och hade sett alla filmerna 

och diskuterat kring förintelsen med sina lärare och klasskamrater så var allt mycket lättare 

att förstå och sätta sig in i när hon väl var på plats.  

Sammanfattande ord kring förberedelserna: när jag diskuterar det förberedande arbetet 

innan så går elevernas åsikter isär i det som de uttalar, här kommer den största och mest 

uttalade skillnaden. Det man däremot kan läsa mellan raderna är att de av eleverna som 

säger att förberedelserna var onödiga och att de hade klarat sig lika bra oförberedda i nästa 

mening ofta talar emot vad de just sagt. Att en av eleverna har varit på en ungefär likadan 

resa två gånger och utifrån detta kan påtala vikten av förberedelserna är ett intressant 

faktum. Är det förberedelserna eller det faktum att hon varit på samma plats tidigare som 

gör att hon ser det med andra ögon. De flesta av eleverna är överens om att en viss del av 

förberedelser är nödvändigt inför en så stor känslomässigupplevelse som det är att besöka 

denna hemska plats. När det gäller att samla in pengar och den delen av förberedelserna går 

meningarna isär även där alla tycker de är positivt att få vara delaktig under hela 

produktionen från början till slut men vissa vill inte se insamlandet av pengar som en del av 
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resan utan det är något annat som andra kan utföra.  Förberedelser gjorde stor skillnad 

enligt flertalet av informanterna speciellt i de fall där förberedelserna i klassrummet liknar 

de rum man kommer att möta utanför skolan. Med detta menar eleverna tillexempel 

filmerna eller att ta in saker i klassrummet. Hans nämner ett konkret exempel på detta när 

han beskriver hur han tycker att han lär sig på ett bra sätt.  

”Min lärare tog med sig en gammal hjälm från andra världskriget med skotthål, det väckte mycket 

tankar och funderingar hos mig och att jag tycker om när det blir konkreta föremål som vi kan se och 

ta på som blir ämnet för diskussioner i klassrummet.”  

Detta är ett tydligt exempel på hur pedagogen tar in verkligheten som finns utanför 

klassrummets väggar in i klassrummet och gör det tydligt och konkret för sina elever. Detta 

är som Dewey beskriver det ett sätt att se till att eleverna har lite kunskaper om de som det 

ska få uppleva detta gör enligt hans teori att de har större möjligheter att uppleva en bra 

lärosituation under resan.  Sedan vidareutvecklas detta genom att de gör ett besök utanför 

klassummet i Auschwitz som de läst så mycket om och får se det ur en annan realitet än vad 

det blir när de läser om det, ser på bilder och filmer. Nu kommer det till platsen där allt de 

hemska hände.   

 

Diskussioners vikt i lärosammanhang  

Vilken vikt har diskussionerna för inlärningen? 

Stina: Beskriver framförallt vad diskussionerna efteråt hade för betydelse för henne, hon 

pratar inte lika mycket om de diskussioner som de hade innan de gav sig av på resan. Det går 

kanske att se som ett tecken på att det var diskussionerna som uppkom efter besöket som 

betydde mest för henne.   

”Efter besöket pratade vi väldigt mycket både i grupper och klassvis alla var 

väldigt öppna med hur de kände och så.” 

Här beskriver hon hur hon upplevde både andra och sig själv som väldigt öppna. Detta är ett 

resonemang som framkommit hos flera att man fått lära sig att öppna sig i större 

utsträckning än vad man är van vid. Stinas följande resonemang är hon däremot helt ensam 

om att ha. 

”Jag tyckte det var väldigt bra hade jag inte fått dela med mig av det så hade 

jag nog bara brutit ihop helt.” 

Ovan menar hon att det var bra för henne att få sitta och diskutera med sina vänner och 

lärare och att det var av stor vikt att få ur sig vad man upplevt samt att få höra av andra vad 

de tyckte, tänkte och kände. Jag tolkar det som om hon insåg att hennes reaktioner var 
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normala och att det var skönt att höra att det var fler än hon själv som tyckte det var tungt 

och jobbigt. 

Stefan: Berättar om ungefär samma sak. Men på ett annat sätt och ur ett annat perspektiv 

vilket skulle kunna vara för att han är kille. Det blir lite skillnad på hur killarna och tjejerna 

pratar kring den känslomässiga aspekten. Det var en kille som sa att tjejer gråter der är som 

det är och händer mest här och där hela tiden men när vi satt och diskuterade och jag såg en 

annan kille börja gråta då släppte allt. Då vågade även jag visa mig svag.  

”Man fick höra riktigt vad de andra tyckte det var några som till och med 

började gri… blev ledsna i gruppen. Allt annat som har hänt tidigare, om 

någon dött eller någonting. Det kom upp hur folk hade det hemma och hur 

mycket som helst som egentligen inte alls hade med Auschwitz att göra” 

Stefan beskriver de känslor som uppkom när han satt i sin lilla diskussionsgrupp efter 

besöket. Och övergripande utifrån alla informanter så hör man att det är vanligare och mera 

accepterat att tjejerna tar det hårt och blir ledsna och tycker det är jobbigt både här och i 

vanliga fall. Men i en av grupperna hade det släppt för alla och såväl killar som tjejer hade 

gråtit tillsammans utan att det var något konstigt med detta. Alla som var med under den 

resan tyckte bara att det var ”härligt, häftigt och grymt” som de beskrev det.  

Martina: Har nyligen fått en diagnos om ADHD och har alltid haft stora problem med att läsa 

och skriva. Att själv läsa sig till någon kunskap är för henne omöjligt. Därför tyckte hon att 

detta var jättebra, de diskuterade både innan och efter och fick möjlighet att ställa frågor 

under hela resans gång.  

”Vi diskuterade mycket och det fungerar bra för mig. Sen har vi roligt. Jag kan 

inte läsa mig till saker men upplevelser och diskussioner då förstår jag.” 

”Kopplar man samman det med bilder så blir det ännu bättre.”  

Martina tror upplevelsen i kombination med diskussion och genomgångar av det man gjort 

är det som gör att man lär sig bäst och menar att upplevelsen i sig inte tillför så mycket utan 

arbetet med och runt den. För henna var detta ett jättebra sätt att lära sig på. Hon behövde 

inte läsa sig till något utan fick möjligheter att lära sig genom helt andra vägar. Hon tror att 

det är för sig kan få möjlighet att visa sin kunskap på ett annat sätt och utveckla sig själv och 

andra genom att dela med sig och ta del av vad andra har att säga. Att våga prata inför de 

övriga och klara av att lyssna menar Martina är en konst som alla behöver lära sig. Hon tror 

även att det är bra och nödvändiga lärdomar.   

Sammanfattande ord kring diskussioner: samtliga är positivt inställda till diskussionerna 

men på olika sätt och av olika anledningar vilket är intressant. En del av informanterna 

tycker diskussioner är bra av ren slöhet för att det är jobbigt att skriva andra tycker det är 

bra för att de har inlärningsproblematik. Vissa av de som har lätt i skolan skulle vilja 
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diskutera mindre och få arbeta mer självständigt i sitt eget tempo. De anser att 

diskussionerna tar för mycket tid och sinkar dem.  

 

Skillnader i vad man påverkades mest av.  

Skillnaden mellan vad under besöket som väckte mest starka känslor hos pojkarna samt 
flickorna 
 

Under mina elevintervjuer lägger jag märke till att när man frågar pojkarna och flickorna vad 

de tyckte var jobbigast och vad som gjorde starkaste intrycket på dem finns de en skillnad 

mellan hur man reagerar beroende av vilket kön man har. Om det sedan är en tillfällighet 

med just dessa informanter eller ett mönster är svårt att svara på. Men under denna studie 

har det varit ett mönster som följt mig.  

Samtliga pojkar nämner gaskammaren som det som gjorde starkaste intrycket på dem och 

de pratar om att vara där på exakt samma plats som så många människor tidigare mördats 

på.  

Hans:  

”Rivmärkena som fanns efter väggarna i gaskammaren. Rivmärken i en 

betongvägg känns nästintill omöjliga att göra, det måste göra ont att 

framställa dem. Jag vill inte ens föreställa sig vilket lidande det måste ha varit 

där, innan en människa klarar av att göra något liknande menar han att man 

utsatts för en hel del plågor.” 

Anders:  

”Framförallt gaskammaren, han tyckte att gå in där och veta hur många som 

mist sitt liv där var en konstig känsla. Det är svårt att glömma eller inte förstå 

när man varit på en plats som Auschwitz” 

Stefan: 

 ”Den där ugnen, den bilden har jag i huvudet än. Det var det absolut värsta 

tyckte jag! 

Här är det tydligt att gaskammaren var det som berörde samtliga pojkar mest. Alla pratar om 

gaskamrarna, om vad som har hänt där och att stå där det verkligen hände. Rivmärkena i 

väggarna och hur det luktade samt känslan av att stå där verkar vara något som de verkligen 

tagit till sig av och som fått dem till att förstå vad som verkligen pågått där.  Om jag istället 

tar citat från flickorna syns det att deras fokus ligger på lite annat, en mindre konkret och 

mer personligt plan.  
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Ida:  

”Störst intryck gjorde tavlorna efter väggarna i blocken, fotografier av 

människor med namn och två datum ett när det kom till koncentrationslägret 

och ett när de dog. Alla såg lika ut rakade på huvudet och helt tom i blicken. 

Jag ville ta ner alla tavlor och sortera upp dem i prydliga högar och bara lägga 

allt bakom mig, men man är där för att lära av det man ser.” 

Stina: 

 ”När vi gick in i ett av blocken och man fick se allt hår från människor och skor 

från människor och andra tillhörigheter. Och en grej till var när vi gick i en 

korridor och det hängde bilder på ansikten och stod från när de kom och när 

de dog.” 

Martina: 

 ”Montrarna med tillhörigheter och skor, de var ju helt enorma. Och när vi såg 

hur de bodde, att de låg så många i sängarna. Och bilderna jag kommer inte 

ihåg allt som sades men bilderna från lägret och de som satt på väggarna har 

fastnat.” 

Flickorna har mer sett det som ger en helhet av människorna som bodde där med bilder och 

tillhörigheter, de har försökt se en helhet av hur det var i lägren från det att resan dit 

började, tills den tog slut i gaskammaren. Medan flickorna kommer ihåg hur det var och hur 

kort tid de verkligen levde ser pojkarna de som lägren gick ut på förintelsen av de människor 

som Hitler inte ansåg renrasiga eller tillräckligt bra för att få leva. Skillnaderna i vad man 

upplevde gav mest påverkan på en kan ha med vad man varit med om tidigare för precis som 

de tre teoretikerna jag använt mig av i den här undersökningen menar även jag att hur vi 

upplever våra erfarenheter påverkas av vad vi upplevt tidigare och vad som är viktigt för oss. 

Så det kan vara så att flickorna relaterar till vad som är viktigt för dem hemma medans 

pojkarna relaterar till de som de tyckte var intressantast under arbetet innan resan.  



45 
 

  5.2 Intervjuer med pedagoger  

I mina intervjuer med personalen på skolan har jag använt mig av tre pedagoger. Den första 

av informanterna är skolans rektor, och utifrån hans svar intervju har jag valt att fortsätta 

med en manlig lärare och kvinnlig.   

5.2.1 Informant presentation  

I min undersökning med personalen på skolan har jag intervjuat rektorn Torbjörn Eliasson. 

Att jag använde mig av rektorn på skolan som informant var för att jag ansåg det relevant 

och intressant att få reda på varför projektet fick starta och vad det är som gör att han låter 

det fortlöpa. Torbjörn är positiv till projektet i sig, och till alternativa vägar till lärande i stort. 

Han anser att upplevelse är de enda sättet man verkligen kan befästa kunskap på och utifrån 

det så förstår jag hans positiva förhållningssätt till hela projektet. Jag började med ett öppet 

och väldigt givande samtal med honom och utifrån det som framkom där och det som inte 

framkom utformade jag mina frågor till de andra två informanterna. Torbjörn är noggrann 

med att poängtera att allt deltagande i detta projekt från det anställda är helt frivilligt och 

inte ingår i deras ordinarie arbetsuppgifter.  

 

Den första pedagogen jag intervjuade var Mattias, en manlig lärare som främst undervisar i 

samhällsorienterande ämnen. Mattias är även den läraren som drog igång projektet för 

några år sedan och har varit den mest drivande sedan dess. Han berättar att de första året 

åkte tillsammans med en klass, när det gick bra drog han igång att alla niondeklassare på 

skolan skulle få göra resan året därpå och sen dess har der rullat på. Han är fortfarande den 

drivande bakom projektet och det ligger ett brinnande intresse för andra världskriget och en 

vilja att ge elever som har det svårt något extraordinärt, något utöver det vanliga. Han vill 

även ge positiva värderingar till dem som inte redan har det.    

 

Jag har även valt att göra en intervju men en kvinnlig lärare Lena, hon undervisar i de 

naturvetenskapliga ämnena och mattematik. Hon har varit med på en resa samt en som alla 

pedagoger varit på utan elever.  

 

Jag har valt denna konstellation av pedagoger för att få med en så stor del av 

arbetsgruppens åsikter som möjligt. De två lärarna blir en så representativ grupp som möjligt 

på det antalet individer jag valt att ha med. Detta för att få så många olika tankar och 

värderingar som möjligt. I kapitlet har jag delat upp svaren i underrubriker som knyter 

samman till en helhet.       
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5.2.2 Gemensamma teman 

Här belyser jag sådant som var gemensamt för samtliga av informanterna i detta avsnitt. Det 

är rörande överens om mycket och i detta avsnitt plockas de bitarna fram. 

 

Upplevelser som viktig del i lärandeprocesser  

Här diskuteras upplevelsers vikt i lärandet. 

Samtliga av mina informanter ur personalgruppen ser upplevelser som ett viktigt inslag i 

lärandet. Det ger alla utryck för i olika former. När jag ställer en fråga om deras syn på 

positivt lärande blir de alla lite ställda och tysta, de blev eftertänksamma och tvungna att 

fundera lite. Men efter att ha fått tänka till hade de alla en pedagogisk teori eller 

utgångspunkt som de tyckte var bättre än andra. Men de är alla slående överens om att 

upplevelser är något positivt i lärosammanhang.   

Torbjörn: Menar att upplevelsebaserad inlärning är den enda formen av inlärning som 

verkligen sätter djupa spår. Han förklarar genom konreta exempel och kommer till slutsatsen 

att det är så här det går till. 

”Man är med och genomför något, de handlar om delaktighet i såväl stort som 

smått. När man senare får möjlighet till att reflektera över de man gjort de är 

då det sätter spår och man minns det man lärt sig.” 

Med detta menar han att det inte bara är upplevelsen i sig som måste till för att det ska bli 

ett positivt lärande tillfälle utan att det även behövs reflektion och diskussion med andra för 

att detta skall kunna uppstå enligt hans uppfattning.  

Lena: Är även hon en förespråkare av att använda upplevelser i undervisningen samt att ta in 

inslag från elevernas vardag. Sådant som de verkligen kan förstå och relatera till. Hon har 

många tankar kring positiv inlärning  

”Jag tror bra inlärning är när man får använda flera olika sinnen och när man 

kan relatera de nya kunskaperna till något man känner igen. Det är viktigt att 

kunna sätta in saker i ett sammanhang som är tagit från elevernas verklighet. 

De inte bara får bli lösryckta termer som man inte begriper hur man skall 

använda.” 

Hon poängterar även hur bra det är under tiden innan resan att eleverna vet vad de ska få 

göra för det blir så mycket mer mottagliga för den undervisning som de får.  

”De blir som svampar som suger åt sig av allt som går att koppla till resan” 

Hon beskriver här det roliga med att undervisa inför en sådan resa när alla är så motiverade 

och verkligen vill lära sig så mycket som det bara går.  
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Samtliga informanter: anser att det ger positiv motivation för eleverna både före, efter och 

under resan att veta vad de ska få åka iväg på. När vi pratar om lärande och vad skolan vill 

att eleverna ska få ut av resan menar Torbjörn att det fortfarande finns mycket att göra kring 

projektet, men att man kommit en bit på vägen. Han hoppas att många av pedagogerna på 

skolan använder sig av den upplevelse som eleverna kommer att få under sina lektioner och 

lägger in de bitar som går utifrån de olika kursplanerna. Han anser att man kan se på 

kursplanerna och vilka förmågor eleverna skall tillägna sig och dra kopplingar till resan. Där 

har man hela motivationen. Mattias är även han inne på denna bit och pratar om att en 

viktig del av det hela är att få med sig alla på tåget och att alla vill mot samma mål. Mattias 

menar att resan gör de enklare att fånga upp alla elever såväl de som har lätt för sig i skolan 

som de som vanligtvis är omotiverade eller har det riktigt svårt. Samtliga av dessa 

informanter är inne på samma spår som Dewey, i hans learning by doing, att man lär av att 

få pröva och Torbjörn menar att det enda sättet att verkligen befästa kunskapen på är 

genom att låta eleverna få uppleva saker och ge dem erfarenheter. De är positiva till alla 

former av upplevelser och Lena pratar om sinnesinlärning som Adler också är inne på. De 

pedagoger som jag har intervjuat anser båda att de i den undervisning där det finns 

möjlighet försöker att dra kopplingar till resan. Lena som undervisar på matte och no sidan 

menar att det är svårt i hennes ämnen och därför inte blir så mycket som man kanske skulle 

kunna hoppas på men hon menar att eleverna lär sig så mycket annat om sig själva och hur 

de fungerar så det blir värt allt slit i alla fall.     

 

Samarbete 

Målinriktat: man arbetar mot ett gemensamt mål 

Torbjörn: Ser det som en stor fördel med samarbetet och att få möjlighet att skapa ett 

gemensamt mål inte bara för eleverna utan för hela bygden. Han berättar att det gjordes 

aktiviteter som involverade föräldrar, företag och en stor del av befolkningen i den lilla 

bygden där skolan ligger.  

”Det är förebyggande för projektet skolan mitt i byn som man arbetar med på 

olika tillvägagångssätt i skolor runt om i länet.” 

Torbjörn pratar mycket om vikten av samarbete när men är en skola i en så liten byggd som 

det handlar om i detta fall. Och att alla elever har något gemensamt att jobba mot det 

stärker dem som grupp och individer menar han.  

Mattias: Är där inne på samma spår han menar att det gemensamma målet är positiv ur alla 

aspekter, de lär av varandra, hjälps åt och måste hela tiden kompromissa och fatta 

gemensamma beslut.     
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”Det gäller att få med sig alla på tåget, skolledningen, kollegor, föräldrar, 

elever och företag. Det har vi lyckats med. Det gäller bara att ha en bra ide 

och vara motiverande så kan man få med de flesta på tåget.” 

Han pratar vidare om att det krävs mycket arbete från alla inblandade, såväl lärare som 

elever. Men så länge alla tycker att det är roligt Han tycker själv att resan är rolig, intressant 

och spännande och den skapar ett gemensamt mål att arbeta mot vilket han menar alltid är 

positivt.  

Samtliga informanter: är överens om att det är positivt både för individerna, gruppen och 

för hela skolan att ha detta gemensamma mål att sträva mot. Det ställs vissa krav på att alla 

skall hjälpas åt och uppföra sig bra mot varandra och mot skolan för att resan skall kunna bli 

av. Detta har lett till en förbättring av hur eleverna behandlar sin skola och skadegörelserna 

har minskat. De finns en summa pengar som är avsedd för att laga eller rätta till den 

skadegörelse som sker på skolan om eleverna ser till att det inte sker någon skadegörelse får 

de dessa pengar till resan. Detta gör så de månar om sin skola på ett helt annat sätt än 

tidigare har jag fått beskrivet för mig. De vill ha det fint och ordning för att det hjälper dem 

och det är deras arbetsmiljö som vi pratar om. De växer med alla förberedelser och mognar 

ännu mer med resan vilket gör att de blir mera eftertänksamma och när de inser hur hemskt 

de kan vara börjar de uppskatta varandra och den möjlighet de faktiskt är att få gå i skolan. 

De inser att alla inte alltid har haft det så bra och fått den möjligheten.  

Samtliga anser att det stärker alla för det blir inte klasserna mot varandra utan alla 

niondeklassare arbetar tillsammans och får hjälp av föräldrar och företag i närområdet. 

Vilket ger eleverna en möjlighet att skapa kontaket och våga ta kontakt med nya vuxna. 

Ytterligare en sak som alla nämner är det faktum att det elever som annars kan uppfattas 

som lite utanför den stora gruppen här blir delaktig och får vara med. De var ett faktum som 

en av mina elevinformanter Hans bekräftade. Han berättade om hur han innan resan aldrig 

umgicks med någon från klassen på sin fritid och hur han oftast bara var delaktig i de 

aktiviteter som skedde i klassrummet, efter och under resans gång lärde han sig att det var 

roligt och viktigt att umgås och göra saker tillsammans och att skolan inte bara handlade om 

att plugga utan att man för att nå framgång även behöver kunna vara social. Lena pratar 

även om att man får se och visa en annan bild av sig själv och sina elever när man gör något 

sådant utanför klassrummet tillsammans. Hon menar att detta är bra även för den 

relationen man bygger upp har man kvar och eleverna blir mer öppna och vågar på att annat 

sätt både inför lärarna och inför varandra.  

 

Relationsbyggande som en del av resan  

Inte målinriktat mot kursplanen utan mot personlig utveckling  
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Ämneskunskap är inte det ända i fokus för den här resan. Projektet är inte endast tänkt att 

ge ämneskunskaper utan det skall ge något mer något utöver det den vanliga 

undervisningen ger. Både rektor Torbjörn och Mattias hänvisar till första delen av Lgr 11 och 

menar att det som står där stämmer som handen i handsken med de som resan ger 

eleverna.  

Torbjörn:  

”När man ser på läroplanen består den av flera delar där både fostransdelen 

och ämneskunskaperna är lika viktiga. Han menar att när föräldrarna lämnar 

sina barn i skolan tar skolan över ansvaret för att fostra dem. Med detta 

projekt får vi med samarbete, de får lära sig ta ansvar och de lär sig 

människors lika värden.” 

Mattias:  

”Nu med nya Lgr 11 så passar den som handen i handsken.” lyssna imorgon 

och skriv in de fyra perspektiven…  

Samtliga informanter: vad Lgr 11 nämner som man då menar är framförallt de fyra 

perspektiven, dessa pratade alla informanterna om. Det man då menar är att det i all 

undervisning är angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv som tagits fram av 

skolverket till den nya läroplanen, dessa perspektiv är: historiskt perspektivet, 

miljöperspektivet, internationellt perspektivet och etiska perspektivet.   

Samtliga informanter är slående överens om att när man tillåter sina elever att ta del i 

upplevelsebaserat lärande är det av stor vikt att man ser till vad som står i läroplanen. Man 

bör se till att det eleverna lär sig uppfyller de mål som finns i läroplanen. Från och med 2011 

har man i Sverige en ny läroplan, det är denna jag har valt att relatera till eftersom den är 

gällande nu fast resan har pågått några år även innan denna trädde i kraft så väljer jag att 

relatera till den nya.   

I skolans uppdrag och värdegrund finns det tydligt beskrivet vad skolan skall sträva efter att 

eleverna ska ha nått när de går ut årskurs nio.  

Varje skolas målsättning är att alla elever 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar samt personliga erfarenheter. 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 

vilja att handla också med deras bästa för ögonen. 
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• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. (Lgr 11) 

 

Vidare står i nya läroplanen att skolväsendet vilar på demokratins grund. I skollagen 

(2010:800) slår de fast att utbildning inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värderingar som det svenska och det västerländska samhället vilar 

på. Men det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskaper om de 

grundläggande demokratiska värderingar vårt samhälle vilar på. Undervisningen ska bedrivas 

i demokratiska arbetsformer och elevinflytande samt förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet.  

Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och möjligheter till lärande samt en livslång 

lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Tankar på den enskildes välbefinnande och utveckling ska ligga som grund för  hela 

verksamheten. Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering. Var och en som verkar inom 

skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till att 

leva sig in i hur andra har det. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 

sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt deras vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra  

Efter detta kommer följaktligen kursplanerna, där det finns mål för vad eleverna skall ha 

uppnått i varje ämne. Men de ovanstående är det övergripande. 
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5.2.3 Olikheter 

Här tar jag fram de största olikheterna i pedagogernas sätt att se på resan som lärotillfälle 

samt skillnader i hur man arbetar med resan före efter och under dess gång. När jag kommer 

till lärarnas meningsskiljaktigheter så är de som ställt upp och blivit intervjuade relativt 

överens framförallt rektor Torbjörn och Mattias som är rörande överens om det mesta. En 

anledning till det skulle kunna vara att Mattias är den drivande i projektet och att Torbjörn 

godkänt allt redan. Lenas som är min tredje informant har lite andra åsikter än de tidigare 

nämnda.   

 

Använda resan som underlag för den undervisning som kommer  

Hur man väljer att lägga in resan i ordinarieklassrumsundervisning 

Torbjörn: menar att det kan bli ett dilemma med hur mycket tid resan ska få ta av 

ordinarieundervisningen. Torbjörn vill inte att hans medarbetare ska se det så han vill att de 

skall göra resan till ett stående inslag i den ordinarie undervisningen och koppla samman det 

på ett positivt sätt i alla ämnen som möjligheten finns i.  

”Det är av största vikt att fokus ligger på utbildning i skolan, och att han var 

tydlig med detta när alla nior skulle åkta för första gången. Projekt får inte 

göra inskränkningar i pedagogernas ordinarie arbetet.” 

Torbjörn anser att man kan se på kursplanerna och vilka förmågor eleverna skall tillägna sig 

och sedan dra kopplingar till resan, enligt honom får man hela motivationen genom detta. . 

Torbjörn vill att pedagogerna ser resan som en vinning och gör den till ett inslag i ordinarie 

undervisningen i den mån det passar. Att utgå från något man ska besöka de väcker intresse 

och då har man mycket vunnet. 

”Han hoppas att många av pedagogerna på skolan använder sig av den 

upplevelse eleverna kommer att få under sina lektioner och lägger in de bitar 

som går utifrån de olika kursplanerna” 

Med detta vill Torbjörn säga att de har kommit en bit på vägen i arbetet med resan men att 

det fortfarande finns mycket kvar att utveckla med arbetet.  

Mattias: Är inne på samma spår som Torbjörn och tycker att det fungerar jättebra att plocka 

in bitar ifrån resan i undervisningen. Han som undervisar i de samhällsorienterande ämnena 

beskriver mer hur han drar nytta av det i undervisningen.  

”Han berättar om att vi i Sverige länge levt i en skyddad verkstad och att vi 

inte varit inblandade i krig på väldigt lång tid. Vi har inget kollektivt minne av 

krig eller andra landsplågor som många av länderna runt oss berättar han. 

Utanför våra gränser förekommer än idag sådant vi inte ens kan föreställa oss. 
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De som finns därute menar han finns i mindre skala och finare former här i 

Sverige, då syftar han på smygrasism och liknande.” 

De som han anser är det bästa med resan till Polen är att man får se att det finns en 

verklighet utanför den egna lilla bygden och att den verkligheten kan se annorlunda ut och 

för några kan vara skrämmande.  

 

Undervisningen har inget tydligt samband 

Här kommer tvetydiga beskrivningar om att som sänder ut dubbla budskap. Lena menar att i 

kommande avsnitt att det är svårt att knyta an resan till hennes ordinarie undervisning 

samtidigt som hon påstår att eleverna suger åt sig av kunskap när hon gör det. 

Lena: om hon beskrev eleverna som ”svampar som sög åt sig all kunskap som gick att koppla till 

resan”. Även om inte allt i hennes ämne alltid går hand i hand med resan så tyckte hon att 

bara minsta kopplingen gjorde så eleverna var så mycket mer nåbara.  

Hon menar att det är lite svårare med hennes ämnen och att därför hamnar resan på en 

annan nivå, jag ser det mer som personlighetsutveckling och individnivå och vill att eleverna 

växer genom resan. 

”Alltså tänker man på mina ämnen så ligger det inte på den nivån utan det 

ligger på en annan nivå. Jag har märkt att de får mer koll på sig själva, och har 

man mer koll på sig själv påverkar det undervisningen i efterhand.” 

Här pratar Lena om hur resan inte fullt ut går hand i hand med den ordinarie undervisningen 

som hon vanligtvis bedriver i klassrummet. Men hon menar att hon plockar in 

beröringspunkter i den mån det går både före och efter resan. Hon menar att resan ger 

mycket men att den också tar mycket tid. 

Det var aldrig så att hon kände  

”nu går det bort en lektion igen. Jag upplevde inte att jag tappade något. Det 

finns annan tid för resan” 

Här kommer Lena med kommentarer som tyder på att hon ser de som en svårighet att 

koppla samman resan med den ordinarie undervisningen. Hon säger saker som tyder på att 

hon ser resan och klassrumsundervisningen som skilda saker därför kan det vara svårt med 

sammankopplingar. Att knyta an sådant som har med resan att göra i klassrummet men trots 

att hon tycker det är svårigheter i hennes ämne så beskriver hon ändå att hon kommer in på 

beröringspunkter kring resan och att eleverna tar till sig av denna undervisning på ett helt 

annat sätt och är mycket mer tillgängliga för lärande när denna koppling finns. 
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Sammanfattande om synen på resan kopplat till undervisningen 

Ämneskunskaper antas inte ha ett samband med resan på samma sätt för en av Lena som 

för Mattias. Ur ett perspektiv är det lätt att förstå då hon har NO och Mattias har SO samt är 

den drivande i projektet. Lena säger ändå att hon i den mån det går försöker plocka in bitar 

av det i sin undervisning och menar att eleverna suger åt sig av all information som på något 

sätt går att koppla till resan detta gäller likväl före som efter resan. Hon menar att det räcker 

med de små kopplingarna för att få med alla elever på tåget. Men menar ändå att det blir 

mer fokus på en annan form av lärande för henne som NO-lärare. Hon tycker att eleverna 

utvecklas och mognar under projektets gång, de får enligt henne ett annat sätt att tänka 

vilket hon menar är till fördel för alla lärare oavsett vilket ämne man undervisar i. Lenas 

beskrivning här om att eleverna tar till sig så bra kan tolkas som att Deweys teori om att 

koppla samman dåtid, nutid och framtid. 

Projektet i sig kan tänkas vara enklare att koppla samman med de samhällsorienterande 

ämnena. Eftersom en del av historieundervisningen bygger på detta och man åker till ett 

annat land där finns möjligheter att knyta projektet till både geografi och samhällskunskap. 

Men liksom några av eleverna påpekade så kan man ta upp det när man pratar om gas, det 

finns möjlighet i samband med gödsel eller bara den form av mänsklig fabrik som de 

använde sig av som Lena nämnde. Men en fråga som Dewey började fundera över redan 

under sin tid var om skolämnena måste särskiljas i den mån de gör för precis som han skrev 

då så ser inte våra erfarenheter från övriga tiden eller tiden innan vi började skolan ut så att 

den delar in erfarenheten i ämnen. Skolämnena går ofta in i varandra och det ena ämnet 

bygger på det andra så om alla fokuserade på att eleverna skulle lära sig så mycket som 

möjligt av det som står i läroplanen och arbetade mer ämnesövergripande så kanske det 

skulle vara både enklare och tydligare för eleverna och de skulle i slutändan kanske lära sig 

mer. Men för att detta skall vara möjligt skulle det krävas mer samarbete mellan 

pedagogerna vilket jag i undertoningar av mina intervjuer tycker mig höra antydningar till att 

det ibland kan vara svårt att få till av olika anledningar. Det kan vara samarbetssvårigheter 

mellan vissa individer låter det som eller bristand möjligheter att kunna planera tillsammans 

eftersom tid till sådant inte verkar finnas.  

Det framgår tydligt att Mattias anser det lättare att koppla samman sitt ämne med denna 

resa än vad Lena gör. Hur ser det ut annars, går det att koppla alla ämnen till en 

upplevelsebaserad pedagogik och hur skulle det fungera i praktiken? Detta i sin tur pekar på 

en vidare fråga, om pedagogik utanför klassrummet kan integreras med undervisning i 

klassrum och vilka förutsättningar som finns till det.   
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5.4 Elevers och pedagogers gemensamma resultat  

Här knyts det samman vilken information jag fått utav samtliga informanter såväl elever som 

lärare till mitt teoriavsnitt. Jag sammanfattar resultatet av samtliga intervjuerna för att 

kunna besvara frågeställningarna och se hur elever och pedagoger såg på det lärande de fick 

av erfarenheten.   

5.4.1 Gemensamma teman  

Alla informanterna i båda grupperna påpekar genom olika språkliga formuleringar att resan 

som de gör tillsammans är positiv för sammanhållningen mellan elever och elever och lärare. 

Det framkommer även från flera håll att den har ett positivt inflytande på föräldrasamverkan 

och projektet skolan mitt i byn. Både lärare och elever som deltagit i undersökningen menar 

att man lär känna varandra på ett annat och djupare plan, som några sa så är det under 

resan ”man lär känna varandra på riktigt.” Om man trodde man gjorde det innan så har man 

fel, detta i sin tur leder till att det blir högre till tak och att alla vågar mer i klassrummen när 

men kommer hem vilket alla informanter är positivt inställda till. Något annat som framkom i 

första hand hos eleverna var att det var väldigt svårt att direkt sätta fingret på vad de hade 

lärt sig utav resan. När man samtalat kring det en stund pratade många av dem om mognad, 

förståelse och medkänsla samt fakta kring andra världskriget. Även lärarna någon av lärarna 

hade svårigheter med att beskriva vad denne ville att eleverna skulle lära sig och samtliga av 

informanterna hade svårigheter med att beskriva vad de tyckte att eleverna fått med sig. De 

var liksom eleverna själva väldigt inne på att de handlade om mognad och ett förändrat sätt 

att se på andra människor. Samtliga av mina informanter är överens om att resan i sig var ett 

bra sätt att lära sig på och att upplevelser i stor utsträckning, såväl stora som små 

upplevelser är ett bra och konkret sätt att lära sig nya saker på. Och samtliga av de elever jag 

intervjuade menar att de mins mer från resan än vad de vanligtvis gör från 

skolundervisningen. Även om de inte kommer ihåg alla detaljer så minns det de stora hela 

och många av bilderna från koncentrationslägren sitter kvar i minnet för såväl elever som 

lärare. En annan sak som framkommer under mina intervjuer är det positiva med att vara 

delaktig i en hel produktion från början till slut. Att få vara med från att fatta beslutet 

angående att åka på resan, vara delaktig i att samla in pengarna, förbereda sig och arbeta 

mot det gemensamma målet samt att de är med och analyserar och skriver om sin 

upplevelse när de kommer hem. Slutligen så fanns det en sak som alla var rörande överens 

om, det är vikten av att få ha roligt medan man lär. Såväl rektorn, som lärarna och eleverna 

menar att man lär sig mer om man får ha lite roligt under inlärningsprocessen och även om 

allt inte alltid kan vara roligt i skolan så måste man försöka göra det så roligt som möjligt.  

5.4.2 Olikheter  

Rektorns vision och mål med resan är tydlig, han vill att resan skall göras till ett inslag i den 

ordinarie undervisningen. Att man skall ta in de delar som går utifrån den kursplan och de 

ämnen man arbetar med. Denna vision delar han med Mattias som har relativt enkelt att 

utföra detta eftersom han undervisar i de samhällsorienterande ämnena. I min intervju med 

Lena och samtliga elevinformanter är det tydligt att alla inte arbetar på det sättet. I dessa 
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intervjusvar framgår från elever att flertalet lärare urskiljer resan från den 

ordinarieundervisningen istället för att göra den till en del. Lena berättar att hon tycker att 

det är svårt att få in det direkt i sitt ämne eftersom hon undervisar på den 

naturvetenskapliga sidan. Medan några av eleverna jag samtalat med efterfrågade mer 

infallsvinklar från just de naturvetenskapliga hållet och kom med konkreta förslag på hur 

detta skulle kunna gå till. Eleverna själva och lärarna anser att de lär sig mer och att de 

kunskaper de tillägnar sig finns kvar i medvetandet längre när de kopplas till resan. Hur man 

ser på undervisningen utanför klassrummets dörrar varierar även det men det är bara 

positiva svar, många såväl lärare som elever skulle vilja ha mer av det, men lärarna menar 

båda att det oftast tillför mer arbete och ett tyngre ansvar för dem. Lena pratar här om 

sinnesinlärning och påpekar att hon tror på teorier som bygger på att om man får möjlighet 

att använda flera sinnen så lär man sig bättre och alla får större möjligheter att ta till sig av 

den undervisning som bedriv. Mattias däremot tror på traditionell katederundervisning i 

kombination med bra berättelser och upplevelser både i och utanför klassrummet. En sak 

där elevernas meningar verkligen gick isär var när det handlade om betydelsen av den 

undervisning som eleverna fick innan resan samt upplägget av denna undervisning. Några 

ansåg att det var av jättestor vikt att ha den kunskap och få de förberedelser som de fick 

medan andra menade att det var helt onödigt och att det inte går att förbereda sig för en 

liknande upplevelse. De menar att det är för stort och mäktigt och att hur mycket man än 

förbereder sig så blir de ändå en liten chock när man kommer dit. Den fanns ytterligare en 

variant av åsikter kring detta, det var de som tyckte att man fått veta för mycket och att 

förväntningarna blivit för stora. En annan skillnad som man kunde se bland eleverna 

framförallt var vad de tycktes beröras mest av där blev det en delning mellan killar och tjejer 

som var helt obruten. Pojkarna tyckte gaskammaren var det värsta och jobbigaste medan 

flickorna hade svårare för fotografier och tillhörigheter som var verkligt och visade vilka 

människor som varit där, lärarna som hade barn påverkades mest av bilderna på barn och 

alla leksaker som fanns sparade.  
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6. Besvarandet av frågeställningarna  

Här kommer jag att analysera hur jag lyckades besvara mina frågeställningar. Samt ge ett 

kort och konkret svar om jag fått något eller motivera varför jag inte fått svar på någon 

frågeställning. 

Jag anser att jag har fått relevanta och bra svar på de flesta av mina frågeställningar. Enlig 

den forskning jag har läst och de informanter jag använt mig av är min tolkning att 

erfarenhetsbaserad inlärning är något väldigt positivt för såväl undervisande lärare som för 

eleverna som deltar i undervisningen. Mycket av det Dewey skrev för mer än ett halvt sekel 

sedan har under min undersökning visat sig fortfarande vara lika relevant. Att lära av att göra 

att få prova det är som Torbjörn sa enda sättet att verkligen befästa kunskap. Sen finns det 

som Dewey skriver om olika typer av erfarenheter, de kan vara positiva och negativa. Om vi 

skall få en bra lärandesituation skall den präglas av positiva upplevelser. En annan sak som är 

viktig att plocka upp till ytan i det informationssamhälle vi idag lever i är det Jarvis menar när 

han beskriver primära och sekundära erfarenheter. Primära är de direkta som vi är på plats 

och får medan sekundära erfarenheter kan vara det som vi matas med via teven, radion, och 

internet för det vi ser och hör där är också upplevelser. Dessa elever och pedagoger som jag 

intervjuat de har tagit del av båda formerna av erfarenheter och hjälpt varandra att lära sig 

av det som de upplevt. Elever behöver få olika infallsvinklar till den kunskap de skall erövra, 

det behöver inte bara vara den traditionella katederundervisningen innanför klassrummets 

dörrar, utan de som arbetar med undervisning har möjlighet att finna andra vägar för 

undervisningen. Eleverna behöver vara delaktiga i sitt eget lärande och som lgr 11 trycker på 

behöver eleverna även ta ansvar för sitt lärande och inte matas med färdig kunskap från 

lärarna som de gjort tidigare och vissa gör än idag. 

 

6.1 Hur uppfattar informanterna att den kunskap de får av en upplevelse skiljer sig från 

den kunskapen sig från den kunskap de får genom traditionell klassrumsundervisning?                                                                                                 

Utifrån mina informanter och den forskning jag läst om ämnet upplever jag att jag har fått 

ett relevant svar på denna frågeställning. Såväl forskare som pedagoger och elever anser att 

det är lättare för pedagogerna att nå fram med lärande som baseras på någon form av 

erfarenhet. Eleverna anser att den kunskapen är mer lättbegriplig och de är fler som får 

möjlighet att ta till sig av den än av annan form av undervisning. Både lärare och elever anser 

att eleverna blir mer mottagliga av all den undervisning som går att koppla till denna resa 

vilket leder till att jag drar slutsatsen att erfarenheter och upplevelser där det går att dra 

kopplingar mellan det verkliga livet utanför skolan och den verklighet som finns innanför 

skolans väggar är positiv för inlärningsförmågan. Att få använda flera sinnen och få diskutera 

sina erfarenheter är enligt Dewey och informanterna det som leder till lärande.     
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6.2 Når pedagogerna i undersökningen fram till fler elevinformanter när de använder sig 

av erfarenhetsbaserad inlärning? 

Även denna fråga anser jag mig ha fått besvarad under undersökningen, för såväl lärare som 

elever menar att pedagogerna når fram med all undervisning som går att koppla till 

upplevelsen på ett annat sätt. Lena berättade att eleverna var som svampar som bara sög åt 

sig av allt de som det gick att dra paralleller till resan. Detta var samma sak som rektorn ville 

uppnå för han menade att om man vet att man skall få uppleva något då blir det intressant 

och är det läraren berättar om intressant så lär sig eleverna. Samtliga pedagoger menade 

även att det var enklare för dem att nå fram till fler elever de som annars kunde vara svåra 

att fånga upp var med på tåget som Mattias utryckte det. Även eleverna själva tyckte att det 

var roligt och enkelt att lära sig och både de som brukade ha lätt för sig och de elever som 

tyckte att det var lite jobbigt i skolan var överens om att detta var ett undervisningssätt som 

passade just dem och de trodde även att det passade den gruppen av elever som de själva 

inte tillhörde vilket även pedagogerna bekräftade sen.  

  

6.3 Anser informanterna att den kunskap som inhämtas genom erfarenheter befästs på ett 

annat sätt än den som inhämtas genom teori? 

Detta är den frågeställning som jag har haft svårast att besvara. Jag tror att det största 

problemet med frågan är att undervisningsformerna går in i varandra och att informanterna 

då syftar jag speciellt på eleverna har svårt att urskilja vad som är vad. Men om jag ser på 

vad teoretikerna då med Dewey i spetsen säger så menar han att man kommer ihåg det som 

man har erfarenheter och som känns relevant och intressant bättre än vad man minns 

annat. Och samtliga elever menar att de kommer ihåg mer från resan och undervisningen 

som är kopplad till den än mycket av de andra som de har lärt sig i skolan. Vilket är ett 

tecken på att den kunskap som befästs genom erfarenheter befästs djupare än annan 

kunskap. Men jag tror att det skulle behövas göra en större och mer omfattande studie för 

att kunna ge svaret på den frågan.  

 

6.4 Är det viktigt med erfarenhetsbaserat lärande för elever utifrån Dewey sätt att se det, 

samt utifrån det som framkommer av informanterna i undersökningen? 

Utifrån Deweys syn på lärande så utgår allt lärande från olika former av upplevelser eller 

erfarenheter. Allt vi är med om är erfarenheter av olika slag Dewey menar att vi måste se till 

att ge eleverna positiva erfarenheter i skolan för det är genom de positiva erfarenheterna 

som lärande sker. Enligt det som framkom av pedagogerna och eleverna så är upplevelser 

otroligt viktiga i skolan Torbjörn menar att det är enda möjligheten att verkligen förstå den 

kunskap man får. Eleverna själva tycker att det är ett otroligt bra sätt att lära sig på och att 

de har lärt sig otroligt mycket mer än vad de någonsin skulle kunnat göra i endast 

klassrummet. En elev utryckte sig enligt följande ”Man lär sig 1000 gånger mer på den resan 

än hur många 1000 timmar man kan läsa och studera.” Detta citat tycker jag påminner om 
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det Dewey så ofta återkommer till om att ett gram erfarenhet är bättre än ett ton teori. Att 

det citatet stämmer i min undersökning råder ingen tvekan om för samtliga informanter är 

överens om att de aldrig hade kunnat förstå de om de inte hade fått varit där och sett det 

samt rört vid det. Det enda som pedagogerna ser som negativt med projektet är att de 

ibland oroar sig att de får ta för mycket tid från annan undervisning och att de är oroliga att 

de missar något annat men när de tänker efter så är de ganska säkra på att så inte är fallet. 

Men de menar ändå att det är viktigt att tänka till vilken tid man väljer att arbeta med 

projektet så alla kursplaner följs.  
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7. Sammanfattning  
Erfarenhetsbaserad inlärning bygger på att man när man skall inhämta ny kunskap baserar 

detta på erfarenheter som eleverna har med sig sedan tidigare. Samtidigt ger man dem nya 

erfarenheter och låter dem reflektera kring de nya erfarenheterna på så sätt befästs den nya 

kunskapen. John Dewey föddes på 1800-talet och skrev redan på sin tid teorier om lärande. 

Han har skrivit otroligt mycket litteratur om att lära av erfarenheter och dessa teorier har 

varit relevanta och moderna till och från ända sedan de skrevs. Dessa teorier är i allra högsta 

grad relevanta i dag och framförallt för min undersökning. Jag har valt att undersöka hur 

man kan använda sig av erfarenhetsbaserad inlärning i skolan. För att på ett relevant sätt 

kunna undersöka detta har jag haft en skola där niondeklassarna under senaste åren har 

genomfört en studieresa till Auschwitz i Polen. Jag har valt att göra en kvalitativ 

intervjustudie där jag intervjuat rektorn på skolan, två pedagoger samt sex elever.  

Syftet med min undersökning är att utifrån begreppet experiental  learning och undersöka 

elevers och lärares syn på begreppet, samt diskutera frågan om begreppet 

erfarenhetslärande är tillämpligt i skolsammanhang. Begreppet experimental learning som 

på svenska innebär erfarenhetsbaserad inlärning är det som skall i undersökningen skall 

studeras. Genom intervjustudien skall jag undersöka elevers och pedagoger syn på att lära 

genom erfarenheter samt vilket utrymme pedagogerna ger detta. I min undersökning ska jag 

undersöka hur elever som gått ut nionde klass anser att de lärt sig av en erfarenhet. Jag vill 

se om de anser att det är någon skillnad på vad och hur man lär sig av en resa/ upplevelse än 

av det lärande de får under traditionella klassrumssituationer. De frågor jag ska besvara är 

följande: 

- Hur uppfattar eleverna den kunskap de får av en upplevelse och hur skiljer den 

kunskapen sig från den man får genom traditionell klassrumsundervisning?                                                                                                 

  

- Är det viktigt med upplevelsebaserad inlärning för elever utifrån Dewey sätt att se 

det, samt utifrån det som framkommer av informanterna i undersökningen? 

 

- Når pedagogerna fram till fler elever när de använder sig av erfarenhetsbaserad 

inlärning? 

  

- Befästs den kunskap som införskaffas genom erfarenheter på ett annat sätt än den 

som inhämtas genom teori?  

Utifrån resultatet av min undersökning så anser jag att jag har besvarat samtliga av mina 

frågeställningar. Det jag kommer fram till är att såväl elever som lärare är positiva till 

användningen av erfarenhetsbaserad undervisning i skolan. Samtliga tror att man med 

denna undervisningsform når fram till fler elever och att kunskaperna befästs djupare än om 

man bara använder sig av undervisning i form av teorilektioner.    
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 Bilaga 1  

Intervjufrågor till rektorn  

 

1. Vad kommer idén med resan ifrån?  

 

2. Vad tycker du om idén? 

 

3. Varför tycker du som du gör om projektet? 

 

4. Vilken är din målsättning med resan? 

– För skolan  

– För eleverna  

– För kollegierna  

 

5. Hur motiveras medarbetarna till det eventuella extra arbetet som blir? 

 

6. Tar alla del av projektet på ett positivt sätt? 

 

7. Anser du att alla ämnen kan integreras i projektet? 

 

8. Hur finansieras resan? 

 

9. Anser du att eleverna får lära sig ta mer ansvar med detta projekt? 

 

10. Hur ser du på inlärning? 

-  Vad är positiva respektive negativa inlärningsformer för dig? 

 

11. Hur ser du på upplevelsebaserad inlärning? 

 

12. Är det någon form av lärande som du vill att pedagogerna här på skolan använder sig 

av? 

 

13. Anser du att projektet tar för mycket undervisningstid? 

 

14. Hinner ni med allt som står i kursplanerna med detta projekt?   

 

15. Anser du att det går att implementera resan i Lgr 11 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor till eleverna 

 

1. Vad heter du och när åkte du på resan? 

 

2. Hur arbetade ni med resan innan ni åkte? 

 

3. Vad anser du att du lärde dig under resan? 

 

4. Tycker du att resan förändrade dig eller ditt sätt att tänka på något sätt?   

- I så fall hur och varför? 

 

5. Tycker du att du blev mera tolerant mot sådant som är annorlunda efter resan? 

 

6. Var det något annat än studiebesöket på Auschwitz som du tyckte att du lärde dig 

något av? 

 

7. Hur arbetade ni under resan? 

- Vad fick ni göra? 

- Vad gjorde lärarna som var med? 

 

8. Hur arbetade ni med resan efteråt? 

 

9. Är du nöjd med förarbetet och efterarbetet som ni fick göra? 

 

10. Vad gjorde störst intryck på dig under resan? 

 

11. Varför tror du att just det gjorde starkt intryck på dig? 

 

12. Vad minns du från undervisningen som ni hade före, under och efter resan? 

 

13. Hur anser du att du lär dig saker på bästa sätt? 

 

14. Var detta ett bra sätt för dig att lära dig på  

 

15. Märker du någon skillnad mellan de du lärde dig under resan och det du lärt dig i 

klassrummet? 
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Bilaga 3  

Intervjufrågor till lärare 

 

1. Vad heter du och vad undervisar du i? 

 

2. Vart kom idén om resan ifrån? 

 

3. Vad tycker du om resan, ur lärandeaspekt? 

 

4. Vad är har du för målsättning med resan? 

 

5. Är det något speciellt som du vill ge eleverna med resan? 

 

6. Tycker du att alla dina kolleger har en positiv inställning till projektet? 

 

7. Kan alla ämnen integreras i resan? 

 

8. Använder du dig av resan och kopplar samman det med din klassrumsundervisning 

på något sätt? 

 

9. Tycker du att det fungerar bra med dina ämnen? 

 

10. Vad tror du att eleverna lär sig av detta som de inte lär sig annars? 

 

11. Hur ser du på inlärning? 

 

12. Vilka positiva inlärningsmetoder använder du dig av? 

 

13. Har du funderat över upplevelse/ erfarenhets baserat lärande något? 

- Vad anser du om det? 

 

14. Anser du att projektet tar för mycket tid från annat? 

 

15. Tycker du att det går att implementera projektet med resan i Lgr 11    
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