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SAMMANFATTNING 

 

 Alla som vuxit upp i Sverige har gått i den svenska skolan. Alla som gått i den har också 

minnen från den. Genom människors minnen beroende på när de gick i skolan kan man ge en 

bild över hur skolan förändrats i elevers ögon. Det svenska språket lärs ut i skriftform men hur 

har man använt sig av det verbala verktyg språket faktiskt är. Eleverna som intervjuats har 

gått i skolan under 40-60 och 90 talet.  

 

Elever minns mycket från sin skoltid. Utifrån mina informanters minnen har inte skolan 

förändrats särskilt mycket. I skolan har katederundervisning används till största delen. 

Informanterna har heller inte fått diskutera i klassrummet. I dag vet vi att dialog är otroligt 

viktigt för att barnet ska kunna koppla till sina egna referensramar och skapa sig sin egen 

kunskap. Eleverna är inte tomma kärl som ska fyllas på med kunskap. Eleven ska skapa sin 

egen kunskap.  
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Förord 
Tack till alla mina informanter och till min handledare. Men ett extra stort tack till min 

mormor och morfar för allt ni gjort för mig. 
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1.  Inledning 
Något alla vuxna människor som vuxit upp i Sverige har gemensamt ar att de alla kommit i 

kontakt med det svenska skolsystemet på något sätt. Alla som gått i skolan har minnen från 

hur det var att gå i skolan och hur man arbetade. I vårt samhälle lever det olika generationen 

som gått i skolan under olika tider. Skoltiden är en viktig tid enligt mig. Det är så mycket 

skolan ska lär ut och varje individ ska få tillfälle att lära sig allt det man behöver för att kunna 

studera vidare och komma ut i arbetslivet.    

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se vad människor minns från sin egen skoltid. Jag vill se om 

informanternas upplevelser skiljer sig åt med tanke på att de gått i skolan under olika tider. 

Min tanke är att ta reda på hur skolminnena och uppfattningen om skolan skiljer sig åt 

beroende på om  man gick i skolan under 1940-, 1960 eller 1990-talet. Fördjupningen i 

minnena ligger i hur man använde sig av dialog mellan elever som undervisningsteknik. Jag 

vill också lyfta fram skolans utveckling för att kunna koppla till hur skolan var organiserad 

när mina informanter gick i skolan. Jag vill ge en bild över skolans historia för att skapa en 

förståelse över skolans utveckling.   

Frågeställning 

Vad minns elever från sin skoltid samt har dialog mellan elever använts som 

undervisningsmetod i skolan?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är upplagd så att först kommer en historisk tillbakablick över hur skolans historia 

har sett ut från början av 1900-talet till idag. Sedan kommer en kunskapsdel om hur 

människan lär sig bäst och hur vi ser på ordet kunskap. Efter det kommer metodavsnittet där 

jag berättar hur undersökningen genomförts. Därefter har jag sammanfattat varje intervju för 

att senare kunna göra en diskussion och jämförelse. 

1.3 Begreppsbeskrivning 

Ordet skola i min undersökning begränsas till grundskolans tidigare år. Gymnasieskola och 

friskolor ingår inte i min undersökning eller i skolans historiska sammanfattning . Detta är ett 

medvetet val för att begränsa uppsatsens innehåll.   
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 2. Forskningsbakgrund  

2.1 Skolans utveckling 

Skolan växte fram i slutet på 1800-talet. Under 1860 och 1870 talet skapades nämligen 

Sveriges första folkskolor. Detta var för att man ansåg att det krävdes en medborglig 

utbildning som dels hängde samman med de nya kommunallagarna som ledde till ökat 

självstyre inom lokalförvaltningen. (Richardson 1977:10)  

 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började frågan om allmän rösträtt väckas 

men i diskussionen framkom att stor del av samhället saknade utbildning och därmed 

förmågan till personligt ställningstagande till politiska problem som krävdes. Här hade de som 

var anhängare till allmän rösträtt en stark ståndpunkt om varför skolans undervisning behövde 

förbättras och vara tillgänglig för fler. ( Richardson 1977:11).  

 

1900-talets skola var målstyrd men också resultatstyrd skriver Richardson (1977). Det var 

viktigt att eleverna presterade bra så de inte behövde gå om ett år. Folkskolan förbättrades och 

tankarna om en gemensam bottenskola som det även talats om redan på 1800-talet återkom.  

Man började ta fram förslag på hur man skulle kunna omorganisera skolan för att ge den en 

bra och stabil botten. Tanken var att en gemensam enhetsskola skulle skapa en gemenskap 

bland nationens alla medborgare oavsett samhällsskick. Därför ansåg man att folkskolan 

skulle bli en 6-årig bottenskola. Motståndet mot detta var dock stort. Anledningen till detta 

var att om det nya förslaget gick igenom skulle de tre lägsta klasserna i realskolan avskaffas. 

1927 kom den nya skolreformen och den kompromissade mellan de två polerna. Realskolan 

skulle antingen vara 4-årig och bygga på den 6-åriga folkskolan eller 5- årig och bygga på 

folkskolans fjärde klass. Detta gjorde att alla fick en ungefär likvärdig utbildning och det 

innebar att de som ville ha en bottenskola fick känna sig nöjda. 1933 inrättades den praktiska 

realskolan som byggde på 6-årig folkskola och som hade tre linjer, handels, teknisk och huslig 

linje. Dessa linjer kom till för de elever som villa ha en utbildning som ledde direkt till jobb 

men också för att hålla elever borta från de teoretiska linjerna och med det en stor 

arbetslöshet. (s.113) 1936 tillkom ett sjunde år på folkskolan till men detta gjorde ingen 
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skillnad eftersom många skolor redan hade det och man la sakta in det under en 12-års period 

(Richardson 1977).  

 

2.2 1940-talet 

Under 1940-talet gjorde man flera stora utredningar i skolan enligt Richardson (1977). Man 

ville bland annat se hur anknytningen var mellan folkskolan och den högre skolan. Efter flera 

års undersökande kom förslaget om en samorganisation av folkskolan och realskolan. 

Skolkommissionen ville göra en sammanslagning av berörda skolor och man benämnde den 

nya skolan enhetsskolan. Man ville också förlänga skolplikten till 9 år. Detta skulle först 

prövas i vissa skoldistrikt för att man skulle se om det skulle fungera. Målet med 

omorganisationen var att skapa en längre gemensam skolundervisning för alla elever, man 

ville höja den allmänna utbildningsnivån och på detta sätt skulle alla läsa samma ämnen. 1950 

kom ett riksdagsbeslut som gjorde att det diskuterades i flera år efteråt. Beslutet innebar att 

åtgärder skulle göras vid ”lämpligt tillfälle” då man skulle göra om skolan till en 9 årig 

utbildning om de försök man gjort skulle visa att det skulle fungera. Diskussionen om vad en 

enhetsskola innebar fortsatte eftersom det var lätt att tolka den på flera sätt. Det enda man var 

eniga om var att man skulle införa en 9-årig skolgång och arbeta mot en enhetligare 

skola.(s.119) Den effekt beslutet ändå fick var att flera försöksskolor bildades i landet. 

Tanken var att man skulle jämföra dessa skolor med realskolan men detta arbete blev allt för 

stort och man fick då koncentrera sig på en enda skola. Under 50-talet fick man problem med 

de extremt stora barnkullarna som föddes på 40-talet och skolan hade svårt att ta emot barnen, 

detta bland annat på grund av lärarbrist. Man fick då lösa problemet genom att göra realskolan 

tre årig för att fortare få igenom eleverna och man införde även den så kallade särskild 

realexamen som innebar att kraven var lägre och det var lättare att gå klart skolan. Tidigare 

hade kvarsittning och risken att få gå om ett år varit mycket större. Men nu ville man att 

eleverna skulle komma igenom skolan så fort som möjligt. (Richardsson 1977) 

 

2.3 Grundskolan 

 Under slutet av 1950-talet var man nu tvungen att fatta ett riktigt beslut i hur man skulle 

omorganisera skolan. Inte förrän 1962 kom beslutet om hur man skulle göra. Vad man 
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bestämde var att folkskolan, realskolan och flickskolan skulle avvecklas och en 9-årig 

grundskola skulle skapas. Man beslutade sig för att grundskolans skulle delas in i tre olika 

stadier med låg-, mellan- och högstadium. På högstadiet skulle 7:an och 8:an hållas samman 

men det skulle finnas utrymme att individuellt få välja vissa ämnen. År nio skulle vara indelad 

i nio linjer varav en skulle vara gymnasieförberedande och fyra yrkesförberedande. 

(Richardson s.122). Detta var en kompromiss som senare togs bort när man märkte att fler och 

fler elever valde den gymnasieförberedande linjen. Skolministern Olof Palme ville också ha 

ett sammanhållet högstadium för att skolan skulle bli ett ”instrument mot klassamhället” 

(s.123). Skolan var i behov av stor omstrukturering efter att grundskola införts som begrepp 

och organisation. Många nya skolor byggdes och eleverna behövde skolskjuts nu när skolorna 

inte låg lika långt ut på landsbygden som de små folkskolorna gjort. Man började införa 

grundskolan successivt med år 1 och därför var inte realskolan helt borta förrän i början av 

1970-talet. I samband med detta infördes också femdagarsveckan i anslutning till en allmän 

arbetstidsreform 1968. Läsåret förlängdes från 39 veckor till 40 veckor, lektionstiden 

minskade från 45 min till 40 min och lördagsundervisningen togs bort. 

 

1969 kom en ny läroplan och i den hade de olika linjerna på högstadiet slopats och även de 

direkt yrkesundervisningen tagits bort. Skolan blev mer lika för alla. De val man hade var nu 

var vilket tillvalsämne man skulle välja och vilket fritt ämne man skulle studera. Kraven i 

samhället på grundutbildning blev större eftersom alla skulle gå de 9 åren i skolan och sedan 

några år till på gymnasiet. (Richardson 1977, s.120-123) 

 

2.4 1970 -1990 

Under de tre kommande decennierna var det mycket som hände i det svenska samhället. 

Ekonomin som varit på topp fram till och med slutet av 60-talet dök snabbt och landet 

hamnade i ekonomisk kris. Detta gjorde att arbetslösheten steg och kravet på sparande inom 

kommunerna blev ett måste vilket skolorna fick lida av. Under början av 80-talet var Sverige 

inne i en högkonjunktur igen och en optimism började sprida sig hos folket. Men under början 

av  90-talet hamnade Sverige i den värsta finansiella krisen sedan efter krigstiden. 

Arbetslösheten steg och den statliga budegetkrisen bidrog till kraftiga neddragningar inom 
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den offentliga sektorn.  Antalet födda barn under dessa år skiljde sig också kraftigt åt vilket 

gjorde det svårt att planera för hur många lärartjänster det behövdes och en oro skapades 

där.(Richardson 1992, s.148) 

 

I 1969 års läroplan koncentrerades det på skolans organisation och inte särskilt mycket på 

skolans arbetssätt. Därför pratades det mycket om alternativa pedagogiker på 70-talet. Man 

ville göra eleverna till självständiga individer. Sixten Marklund (1992) skriver att 1970 

tillkom en utredning under namnet Skolans Inre Arbete (SIA) som hade som uppgift att 

förbättra läromiljön för elever med olika svårigheter.  1974 var utredningen färdig och den var 

mycket omfattande och fick namnet ”Skolans Arbetsmiljö”. I denna utredning kom det fram 

saker skolan arbetar med än i dag som till exempel det livslånga lärandet, jämlikhet och 

samverkan samhälle -skola. SIA:s arbete blev grunden till flera riksdagsbeslut. Ett av dem 

gällde ett nytt statsbidragssystem som bidrog till att kommunerna och enskilda skolor fick 

större ansvar när det gällde skolans utveckling. Ett annat riksdagsbeslut var att arbeta fram en 

ny läroplan, Lgr 80 (Richardson, 1992, s.230). 

 

Under 70-talet var det stor debatt om skolan som en flumskola. (Richardson 1977). Kritik 

riktades mot skolan där man anklagade den för standardsänkningar. Skolöverstyrelsen 

samlade in standardprovresultat och jämförde resultaten mellan vissa år i början av 70-talet 

med några år i slutet av 60-talet. Man kunde där inte se några försämringar. Mindre 

variationer fanns men standarden var densamma skriver Marklund (1992 s.231). 

I Lgr 80 tog man upp vikten av att föräldrar bör medverka i skolans arbete. De första åren av 

1900-talet var skolan och hemmet mycket separerade. Men i början av 1940-talet började man 

diskutera olika samverkan mellan hemmet och skolan. Under de följande decennierna pratade 

man om föräldrarnas stora ansvar beträffande barnens situation i skolan. Gösta W Berglund 

(1992) skriver att under 50-talet lämnade man upplysningar till föräldrar och rådgjorde om 

barnens förhållande i skolan men till 80- talet har det utvecklas så mycket att föräldrar får 

vara med i skolan och de betraktas som en tillgång i barnets lärande (Richardson, 1992, s.216) 
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Under 1980-talet arbetade man med att följa upp SIA-reformens beslut. Under början av 90-

talet genomgick skolan en kommunalisering. Ansvaret och styrningen av skolan överfördes då 

från staten till kommunerna. Detta gjorde att man var tvungen att se över läroplanerna. Efter 

denna reform hör inte arbetsplanering, metoder, organisation och arbetssätt hemma i en 

nationell läroplan. 1991 tog ett beslut om att skolan skulle erbjuda en flexibel skolstart. Från 

och med 1997 skulle alla 6-åringar kunna få plats i skolan. 

2.5 Kunskap, kommunikation och dialog 

Birgit Lendahls och Ulla Runesson skriver i sin prolog till boken Vägar till elevers lärande 

(1995:9) att det finns inget rätt sätt att undervisa. Metoden med stort ”M” finns inte. 

Lendahls och Runesson (1995) menar att det finns tre sätt att se på elevens lärande. Ett är att 

se individen som mottagare av kunskap där läraren får rollen som den som för över 

kunskapen. Ett annat sätt att se på det är att lärande är ett resultat på elevens mognad. 

Individen får mer kunskap om världen med tiden hon utvecklas. Det är den lärande som själv 

utvecklar sina kunskaper. Lärarens roll blir då att skapa dessa situationer där individen kan 

upptäcka och skaffa sig erfarenheter.  Det tredje och sista sättet Runesson ta upp är det sociala 

samspelet. Elever lär sig genom samspel där språk och tanke utvecklas via munnen, eleverna 

lär av varandra och tar tillvara varandras kunskap. I detta sammanhang är läraren med och kan 

diskutera men har inte rollen som ledare som överför kunskap och men har heller inte en 

passiv roll som bara avvaktar resultat.   

 

Lendahls och Runesson tar också upp vikten av att läraren anpassar sitt undervisningssätt efter 

vad man vill uppnå med lektionen. När man vet vad eleven ska lära sig måste man ta den bäst 

anpassade vägen för att nå det målet (s.15) 

 

I skolan ska vi få den kunskap vi behöver för att leva våra liv, men hur får vi kunskap? Olga 

Dysthe skriver i sin bok Det flerstämmiga klassrummet (1995) om just det. Många människor 

tror att från början är varje individ ett tomt kärl som med tiden ska fylls på med kunskap. 

Läraren överför sin kunskap till eleven. Men detta är något Dysthe inte tror stämmer. Hon 

anser att varje individ skapar på nytt kunskapen. Hon tror inte alls det går att kopiera andras 
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kunskap (s.46). Dysthe tycker att en undervisning med betoning lagt på de sociala samspelen 

kommer att hjälpa eleven till att ta tillvara andras kunskap och göra om den till sin. Att kunna 

reproducera och upprepa fakta är inte kunskap (s.47)  

 

Dysthe (1995)  har fått stor inspiration från Michael Bakhtin som arbetade med frågor rörande 

språk och språkfilosofi i före detta Sovjetunionen. En dialog är ett muntligt samtal ansikte mot 

ansikte mellan två människor, men Dysthe menar också att skriftlig kommunikation innefattas 

i ordet dialog. Dysthe skriver att Bakhtins teori om ordet dialog är att vi människor finns till 

för att kunna möta andra människor. Man existerar genom sitt förhållande till andra 

människor. Vi kan aldrig uppfatta oss som en helhet om vi inte relaterar oss till andra. Vi kan 

endast få en insikt om oss själva genom kommunikation med andra. Dysthe vill med detta 

framhålla betydelsen av det språkliga samspelet i klassrummet. 

 

 

Vikten av tal och skrift är också viktigt att tänka på i skolan.  En vanlig uppfattning om 

språket är att det skriftliga språket är viktigare än det talade enligt Dysthe (1995). Det skrivna 

ordet har högre status än det talade ordet. Dysthe tror att detta kan bero på att alla kan tala 

medan alla inte kan hantera de skrivna orden på ett bra sätt. Om vi kan behärska skrivkonsten 

ger det oss makt i samhället (s.80) 

 

Dysthe (1995:222) skriver också om flerstämmighet i klassrummet. Flerstämmighet innebär 

att alla i klassrummet får göra sin röst hörd.  Hon skiljer mellan monologiska och dialogiska 

klassrum. I alla klassrum försiggår det dialoger men det som gör ett klassrum dialogiskt är hur 

man använder sig av skrivandet och samtalet. Används det för att främja inlärningen är det ett 

dialogiskt klassrum.  I de flesta klassrummen sker en monologisk undervisning där läraren 

överför sin kunskap till sina elever. Detta tror Dysthe bland annat beror på att man som lärare 

inte vågar släppa kontrollen. Monologisk undervisning lägger tonvikten på att förmedla, 

reproducera och mäta kunskap. Det största problemet med de monologiska klassrummen är att 

eleverna inte själva kan knyta an till sina egna erfarenheter. Läraren utgår från sina egna 

referensramar och oftast stämmer dessa inte överens med elevens, för att kunna skapa 



 

Mälardalens högskola  Jenny Nyqvist 

Examensarbete  

UÖÄ008  jnt06001@student.mdh.se 
15 hp  Ht 2009 

 

12 
 

gemensamma referensramar måste en dialog föras. Kunskap måste förankras i elevernas 

livsvärld eftersom målet för inlärningen är att eleverna ska förstå sig själv och sin omvärld. 

Eleven ska också göra bedömningar och handla som individ och som medlem i flera sociala 

grupper (Dysthe1995:47) 

 

”Dialogen är alltså en grundläggande kvalitet i allt mänskligt samspel, men den är också ett mål vi måste 

eftersträva i de många olika samspelssituationerna där vi möter andra människor, t ex i klassrummet.” 

    (Dysthe 1995: 64) 

 

 

Anette Emilson (2008)  har skrivit en avhandling om hur kommunikation kan användas i 

uppfostran av barn på förskolan. I ett kapitel har hon fokuserat på kommunikationens värde 

och dess kraft. Hon skriver: 

 

Det kommunikativa handlandets strävan efter att låta samförstånd och ömsesidighet vara 

vägledande, innebär med nödvändighet ett erkännande av andra 

kommunikationsdeltagare. Ett dylikt möte mellan människor är av intersubjektiv och 

symmetrisk karaktär, i betydelsen att relationen vilar på en grund av alla människors lika värde. 

(Emilson 2008:.46) 

Emilson (2008) skriver att man måste tro på att kommunikation baseras på god vilja, 

argumentering och dialog och språket ger vissa förutsättningar för att uppnå detta. Språket 

bidrar med en förväntan och en önskan av att förståelse ska skapas. Man vill bli förstådd och 

betrodd och att den andra parten ska acceptera våra argument och uttalanden. Utan denna typ 

av förväntning skulle inte språket användas, det skulle då kännas omotiverat att ge sig in i en 

dialog eller uttala sig över huvud taget. (s.45) 
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3. Metod, datainsamling och genomförande 

För att ta reda på vad det är elever minns från den tiden de gick i skolan har jag valt att göra 

intervjuer. Frågorna vill få svar på vad informanterna minns av skolan, klassen, läraren och 

undervisningsmetoder. Intervjuerna baseras bara på vad eleverna minns själva och deras egna 

upplevelser av skolan. 

Samtalen tog runt 20 min per informant. Intervjuerna gjordes i lugn och ro i hemmamiljö och 

jag hade tidigare berättat för informanten om vad jag skulle fråga så de hade chans att tänka 

tillbaka i lugn och ro. Eftersom det var så länge sedan de flesta gick i skolan ansåg jag detta 

nödvändigt för att få ut så bra svar som möjligt. 

Urvalet till min undersökning baserar sig på ålder. Jag vill se skillnader och likheter mellan 

skolan på 40, 60 och 90- talet. Detta för att dessa årtionden representerar tre olika 

generationer i vårt samhälle. Personerna är plockade ur min närmiljö och har alla gått på olika 

skolor i olika städer vid olika tillfällen. Jag hade rollen som samtalsledare och ställde frågor 

och styrde in samtalet på det jag ansåg relevant eftersom informanterna hade tendenser att 

vilja tala om många olika saker under intervjuerna. Intervjuerna spelades in och skrevs sedan 

ut i textform. Frågorna finns att hämta i bilaga 1. Intervjuerna gick jag senare igenom och 

sammanfattade dem . Jag valde att koncentrera min sammanfattning på elevers minnen av 

skolans fysiska miljö och sättet de arbetad på.  Jag tog även med vilka känslor informanterna 

har inför skolan. Slutligen även hur de arbetade med dialog i klassrummet. Allt detta valde jag 

att ta med för att kunna jämföra på ett bra sätt.  

 

3.1 Etiska ställningstaganden 

Jag har tagit del av HSFR:s forskningsregler och jag ställer mig bakom dem 

(Vetenskapsrådet). Deltagandet i undersökningen är frivillig och informanterna är väl 

informerade om vilken uppgift de har. Alla informanter har lämnat sitt medgivande och har 

själva valt längd och villkor för intervjun. Jag inser hur viktigt det är att mina informanters 

personuppgifter är skyddade för att deras integritet ska behållas. Namnen i resultatet är 

fingerade och intervjuerna kommer att förstöras efter att uppsatsen godkänns.  
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3.2 Tillförlitlighet 

Det jag kan basera mina resultat på är endast vad mina informanter minns. Lars Nyberg 

skriver i sin bok Kognitiv neurovetenskap (2002) om minnet. När minnet ska lagras i hjärnan 

kallar man det för att det skapas minnesspår. Men detta innebär inte att statiska bilder av den 

nya informationen skapas. Det är snarare så att minnet av händelsen förändras när man pratar 

och tänker på det. Detaljer i ursprungsminnet faller bort. Detta gör att minnet förändras lite 

därför kan jag inte vara helt säker på att deras minnen stämmer överens med verkligheten men 

eftersom min undersökning utgår från deras minnen får de räknas som sanning. Elevers är det 

som går vidare i arv när det berättas generationer emellan. Jag vet att skolan och lärarna gör 

mycket arbete som eleverna inte förstår och ofta genomförs saker med en djupare tanke från 

lärarnas sida än vad eleven förstår. Givetvis kan jag inte heller få en helt rättvis bild över hur 

skolan har sett ut över lag i Sverige under de olika årtiondena när jag har så få informanter 

och få skolor representerade men jag anser det ändå vara nog för att göra viss återkopplingar 

till historien och vissa samband generationer emellan kan ses. De informanter jag valt har alla 

i grunden en positiv inställning till skolan. Detta är något jag märkt i efterhand men som ändå 

kan ha påverkat resultatet. Deras positiva inställning till skolan gör att deras minnen till 

största delen speglar deras positiva erfarenheter av skolan. Jag tänker börja med att beskriva 

min egen skolgång eftersom jag där får ett utgångsläge till vad man kan tänkas minnas.  

3.3 Min egen skolgång  

Jag började skolan år 1994. Jag började årskurs 1 på lågstadiet. Skolan såg ut som i dag med 9 

årig grundskola och senare 3 år på gymnasiet. Min skola var en hästskoformad tegelskola som 

låg ute på landet. Vi var uppdelade efter ålder och alla klasser hade varsitt klassrum med 

varsin lärare. Min klass bestod av 20 elever varav ungefär hälften killar och hälften tjejer. Vår 

fröken hette Karin och hon hade hand om alla ämnen utom slöjd och idrott. 

Jag har alltid tyckt om att gå till skolan. Det var roligt och man fick leka mycket med 

kompisar. Själva skolarbetet var inte alltid kul och ofta gjorde jag klart allt så fort som möjligt 

för att sedan kunna ta det lugnt med en annan uppgift.  

Undervisningen gick till så att läraren bestämde vad vi skulle göra och när. Hon pratade inför 

klassen och vi lyssnade. Därefter fick vi jobba själva eller i grupp. Ofta blev det lite rörigt att 
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arbeta i grupp. Jag reflekterade nog aldrig över hur arbetet gick till. Fröken sa hur vi skulle 

göra och så gjorde vi. 

Vi fick diskutera men oftast var det om hur vi skulle lägga upp arbetet. Efter helger och dylikt 

fick alla berätta vad de gjort inför klassen men det var ingen diskussion. 

Ämnen som vi läste var matematik, svenska, so och no. 

I svenskan hade vi diktamen och i matten hade vi små mattetester. Fröken rättade också våra 

böcker för att se vad vi klarade av. Var det fel blev det en bock som vi senare fick rätta.  

I vissa ämnen delades vi upp i nivågrupper. Vi som var duktigare fick en annan bok och fick 

sitta i grupprummet och arbeta självständigt medan de andra fick sitta i klassrummet men 

annars behövdes det inte anpassas särskilt mycket efter mig. 
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4. Resultat 

4.1 Gunnel 

Gunnel började skolan år 1944. Hon började då småskolan för att senare gå vidare till 

mellanskolan och storskolan. Småskolan var år ett och två. Mellanskolan var år tre och fyra 

och storskolan var femman, sexan och sjuan. Skolan hon gick i var en nyrenoverad 

enplansskola. Inredningen var mycket modern med stolar och bord. De andra skolorna Gunnel 

kände till hade bors och stol som satt ihop medan hennes stod var och en för sig. Skolan var 

uppdelad så att på vänster sida fanns småskolan. I mitten av byggnaden fanns ett stort 

kapprum där eleverna hängde sina kläder men även åt sin medhavda matsäck. Längs med 

vägarna fanns långa bänkar. Till höger i skolhuset fanns storskolan. I Gunnels klass gick det 

ungefär 20-25 elever. Det var en åldersintegrerad klass med både år ett och två. Klassen hade 

en fröken som hade ansvar för alla ämnen. Fröken hade en nära relation till många i klassen 

eftersom hon var bekant med många föräldrar.  

Gunnel tyckte det var väldigt roligt att gå till skolan. Hon har bara positiva minnen från sin 

skoltid.  Det enda hon kan komma ihåg är positivt. Ämnena de arbetade med var läsning och 

att räkna. För att lära sig läsa och bokstäverna fick eleverna hitta bokstäver hemma i tidningar 

som de klippte ut och tog med till skolan. Alla elever gjorde samma sak men om man var för 

snabb fick man rita eller läsa en stund så de andra kom i kapp. Diskussioner förekom inte i 

klassrummet. Enligt Gunnel var det hennes fröken sa alltid rätt. Utantill inlärning var en 

viktig del av skolan. För att bli godkänd skulle man kunna rabbla städer och floder utantill.  

Eleverna fick varje termin betyg i de ämnen de läste. Gunnel minns särskilt den gången 

fröken var sjuk och de hade en annan fröken som satte betyg och hon fick stora A i läsning 

fast hon bara gick i ettan. Varför de fick betyg var för att föräldrarna skulle se hur det gick 

och om barnen skulle behöva någon extra hjälp hemifrån. Gunnel minns särskilt att man ansåg 

att hennes fröken var modern. Hon började tidigt med engelska, långt innan många andra 

började med det. 
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4.2 Svante 

Svante började skolan år 1947 i klass ett i Bettna skola. Han gick där i sex år för att senare 

börja på realskolan i Björkvik. Vad han minns av skolan är att de satt i rader bredvid varandra 

två och två med ansiktet vänt mot fröken. Fröken hade hand om alla ämnen förutom slöjden. 

Slöjden hade en man hand om som också var vaktmästare på skolan och han var den enda 

läraren som var specialiserad på något speciellt. Svantes lärarinna var en gammal kvinna som 

arbetade i Bettna skola hela sitt liv och bodde tillsammans med sin syster. Hon var vad Svante 

kallade den gamla sortens lärare. Hon var strikt och fokuserade mycket på lydnad och 

disciplin.  

Svantes klass var ganska liten och bestod av cirka 20 elever det vare integrerad klass med 

ettor och tvåor i. Undervisningen var som Svante kommer ihåg det katederundervisning till 

största delen. När de arbetade självständigt gick läraren runt och övervakade dem. 

Grupparbeten förekom inte över huvud taget. Diskussioner förekom inte. Läraren talade 

framifrån katedern och eleverna fick svara på frågor. De fick inte ifrågasätta utan lärarens ord 

var lag.   

De ämnen Svante kommer ihåg som viktigast var välskrivning. De fick arbeta mycket med det 

och det lades stor vikt vid detta. Dessutom var det läsning och skrivning men även geografin 

var viktigt. Svante kan tycka att yngre människor i dag inte kan något om geografi över huvud 

taget. Sättet de arbetade på för att lära sig länder och städer var innötning och utantill 

inlärning. De hade läxor och läxförhör för att kontrollera att de lärt sig den ordentligt. 

Skolan var inte anpassad efter individen. Hängde man inte med fick man gå om ett år vilket 

inte var ovanligt på den här tiden. Svantes minnen av skolan är dock ganska goda. Han hade 

lätt för sig och därför gick skolan fort och bra. Han var en gullgosse. En lärarfavorit för att 

han var så duktig men bäst var förstås alla kompisar. 

4.3 Malin 

Malin började skolan 1968. Hon gick på Tosteröskola som ligger i Strängnäs. Skolan var 

uppdelad i tre hus där förskolan och ettan och tvåan låg i ett hus. Trean hade ett eget hus. 

Dessa två hus var gamla trähus. Fyran femman och sexan hade ett nybyggt hus i tegel som 
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även innefattade matsal och slöjdsalar. Klassen var en ren etta och bestod av cirka 20 

personer. Hon hade en klasslärare som hade hand om alla ämnen även idrotten. I år 3 fick de 

en musiklärare och slöjdlärare . Malin trivdes väldigt bra i skolan. Hon hade gått två år i 

förskolan innan hon började skolan och därför var inget nytt för henne Det var både roligt 

med kompisar och skolarbetet. Malin kände inte till något annat sätt att arbeta på i skolan och 

därför accepterade hon det och hade inget emot det.  

Klassrummet var inrett så att de satt i rader med bänkar. Man hade den plats man hade och 

man bytte aldrig plats. Undervisningen skedde framifrån katedern men de hade även diabilder 

och smalfilm. Själva arbetet var mest individuellt men ibland fick de sitta tillsammans men 

ändå arbeta var för sig. Genom detta skedde ingen dialog. Eleverna fick sitta bredvid varandra 

men de fick inte tala med varandra.  

Ämnena hon minns bäst är svenska och matten. Det hände att de gick ut men mer för att rasta 

av sig. De arbetade aldrig ute. Malin minns inga prov från småskolan men de hade test på hur 

snabbt de kunde lägga multiplikationsspel. Dessa spel var även självrättande så eleverna såg 

själva om de gjort rätt eller inte. 

Malin tycker inte skolan var anpassad efter eleverna . Om man kunde det som lärdes ut i 

klassrummet fick man gå därifrån. Man fick inte vara kvar i klassrummet utan kanske gå till 

biblioteket och läsa en bok eller lägga ett spel. 

4.4 Markus 

Markus började skolan 1992. Han började då första klass på lågstadiet. Skolan han gick på var 

uppdelad i två hus. I det första huset fanns lågstadiet och i det andra var mellanstadiet. Husen 

var långa och enplans. Klassrummen låg bredvid varandra på en lång rad. En lång korridor 

höll dem samman. Klassrummen var stora och hade ett fokus mot svarta tavlan. Eleverna satt i 

bänkar och i ettan minns Markus att de stod rader mot tavlan men senare flyttades de runt och 

kunde få sitta i grupper om de klarade av det. Det fanns en klasslärare som hade ansvar för 

alla ämnen förutom idrott och slöjd. Klassen bestod av cirka 20 barn som alla var lika gamla. 

Markus tyckte det var roligt att gå till skolan men han tyckte att de sociala mötena i skolan var 

viktigare än själva skolarbetet men han hade inget emot att arbeta. Markus upplevde att 
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undervisningen gick till stor del ut på att eleverna lyssnade på fröken och fick sedan arbeta 

självständigt i sina arbetsböcker. Eleverna fick aldrig arbeta i grupp eller diskutera utan att 

läraren var med och styrde. De ämnen Markus kommer ihåg att de arbetade med var matte 

och att läsa och skriva. För att kontrollera att de lärt sig något lämnades arbetsböckerna in för 

rättning. Läraren rättade och fanns det för många fel fick man ta hem i läxa.  

Skolan var inte särskilt anpassad efter olika elever. Alla skulle arbeta med samma sak i 

klassrummet. Hamnade man för långt efter fick man byta till en specialklass. 

 

4.5 Sammanfattning 
Mina informanter mindes mycket från sin skoltid. De berättar alla mycket detaljrikt hur deras 

skolhus och klassrum såg ut. Oavsett när de gått i skolan minns de tydligt hur miljön sett ut. 

Alla informanter ansåg att dialoger inte förekom i klassrummet utan att katederundervisning 

förekom till största delen i klassrummet. De äldsta informanterna arbetade mycket med 

innötning av fakta.  Informanterna anser inte att skolan var individanpassad. Samtliga 

informanter hade dock mest positiva minnen från sin skolgång.  
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5. Diskussion 

Informanterna berättade mycket tydligt hur deras skolmiljöer såg ut. Detta är mycket 

intressant och visar enligt mig tydligt på hur viktig skolan varit för dessa gamla elever.  

Upplevelsen mellan mina informanters skolgångar är inte så olika som jag trodde från början. 

Alla berättar om hur läraren bestämde och att viktigast var att lyssna på fröken. I alla fallen 

berättar fröken framifrån tavlan och eleverna ska lyssna. En annan del är att sitta och arbeta 

själva med till exempel välskrivning eller i sina arbetsböcker. Det är otroligt mycket 

ensamarbete. Diskussioner har inte förekommet mycket men man kan se en liten skillnad i att 

Svante och Gunnel inte fick diskutera alls medan resten av informanterna fick sitta 

tillsammans och i vissa fall diskutera arbetets upplägg. Informanterna upplever att 

kommunikationen i skolorna har varit endast envägs. De såg det som att läraren talar till 

eleverna men de i sin tur får inte svara med något annat än svaret på frågan läraren ställde. 

Läraren verkar anse att eleven är ett tomt kärl som ska fyllas på med kunskap, vilket Dysthe 

(1995) skriver om. Det är lärarens uppgift att göra det. Läraren överför sin kunskap till eleven. 

Detta är vad Dysthe kallar ett monologiskt klassrum. Det viktiga är att förmedla, reproducera 

och mäta kunskapen. Detta är vad mina informanter varit med om, men precis som Dysthe tar 

upp blir problemet att eleverna får svårt att knyta an till sina egna erfarenheter när den bara får 

ta del av lärarens referensramar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ingen av mina informanter anser att skolan är anpassad efter individen. De känner alla att till 

stor del skulle alla elever göra precis samma sak på precis samma sätt. Detta är något som har 

förändrats till dagens lärarutbildning. Stor del av utbildningen fokuserar på skolan ska vara 

individualiserad. Alla ska kunna nå målen oavsett vilka hinder och behov man har. Att 

genomföra utbildning på flera olika sätt för att fånga alla är viktigt. Runesson (1995) tar upp 

vikten av att anpassa sitt arbetssätt efter vad man vill uppnå med lektionen. Man måste välja 

den bäst anpassade vägen för att eleven ska uppnå målet man har sätt. I en klass kan detta 

betyda att det krävs att man går igenom samma sak men lika många gånger som man har 

antalet elever.  
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Läraren har en stor del i hur arbetet utförs. Gunnel hade en ganska ung och modern lärare på 

sin tid. De fick leta bokstäver i hemmet och klistra in i sina böcker, medan Svante hade en 

lärare som inte gärna provade på något nytt . Markus lärare och min egen lärare var båda äldre 

och de arbetade också efter gamla traditioner. De använde sig av samma traditioner och 

arbetssätt som de troligtvis använt sig av en lång tid innan. Beroende på personlighet och 

vilken utbildning de har speglar deras undervisning.  

En av anledningarna till att man undviker att använda dialog i klassrummet enligt Lendahl 

och Runesson är att läraren är rädd för att släppa kontrollen. Ett klassrum där elever får 

diskutera fritt kan anses stökigt och okontrollerat. Kanske beror det på detta som mina 

informanter upplevt man så lite av dialoger i klassrummet.  

Kommunikation är otroligt viktigt, Nilsson och Waldemarsson (1990). Beskriver 

kommunikation som något som för oss samman. De skriver om att dialogen får oss att förstå 

varandra men också oss själva. I skolan är det viktigt att vi förstår varandra. En lärare som 

inte knyter band till sina elever får då ingen förståelse och dessutom ingen insikt över sig 

själv. Detta är också något Annette Emilsson tar upp i sin avhandling. För att en vi ska få 

viljan att ge oss in i en dialog måste vi få ett gensvar på våra tankar. Mina informanter fick 

aldrig chansen att ifrågasätta och argumentera. Deras lärare fick då heller aldrig något gensvar 

och en förändring skedde aldrig.  

Skolan har genomgått en stor förändring sedan dess riktiga framfart i slutet av 1800-talet. 

Mycket har påverkat hur den utvecklats men till stor del beror förändringarna på att man vill 

ha en mer jämställd skola. Alla ska få en utbildning för att landet ska bli bättre. Vilka som 

innefattar ”alla” har utvecklats och från att bara vara välbärgade pojkar till att faktiskt bli alla 

människor är en stor utveckling som har gått åt rätt håll även om det tagit lång tid. I skolan tar 

det mesta lång tid innan saker utvecklas. Det tog 20 år från att förslaget om en 9-årig 

gemensam grundskola togs till och med att det genomfördes i hela landet. Detta kan bero på 

att så många har en bild över hur skolan ska vara. Under 1940-talet ansåg man att det sättet 

man arbetade på var det rätta och eftersom de människorna som gick i denna skola fortfarande 

är med och bestämmer och fortfarande anser att det var det rätta sättet tar det tid innan skolan 

förändras. Gunnel sa i sin intervju att det inte behövde diskutera. Fröken hade ju rätt och så 
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var det bara. Malin nämner också att de tyckte att deras sätt att arbeta var ett bra sätt eftersom 

de inte visste om något annat. De flesta är därför nöjda med sin skolgång. Man visste inte om 

något annat och därför var det bra. Lärarna som arbetade i den gamla skolan blev som i 

Svantes fall ofta kvar där resten av sitt arbetsliv och förändringar var inte nödvändiga. I dag 

lever vi i ett helt annat samhälle. Lärare kommer och går på skolor. Arbetsmaterial och olika 

metoder byts ut. Lärarna arbetar i arbetslag där gamla och nya influenser påverkar varandra. 

Internet är ständigt en del i vår undervisning och ny information och fakta strömmar in i våra 

klassrum. 

Det som är positivt är att alla kom ihåg skolan som något roligt. Skolan var ett bra ställe med 

mycket kompisar. Skolarbetet kanske inte alltid koms ihåg som roligt men ändå är skolan kul 

att gå till. Detta tror jag är viktigt att se över. Varför är det så? Är det för att de som går skolan 

oavsett generation inte vet om något annat, eller beror det på att samhället är så positivt 

inställt mot utbildning att det är roligt i skolan? Eller är det för att skolan ska vara lite tråkig 

som vi glömmer att den är det och bara tar med oss våra glada minnen därifrån. 

Hur ska vi arbeta i framtiden för att skolan ska fortsätta vara en rolig plats att gå till men en 

mer lärorik miljö? Dysthe är en bra förebild och som pedagog bör man ta in hennes budskap. 

Ett bra klassrum är ett klassrum där eleverna får chansen att utbyta idéer och tankar. Att få 

fleras synsätt än lärarens och kunna ta reda på saker själv är viktigt.  

Lendahls och Runesson (1995) skriver att det finns inget rätt sätt att undervisa. Med detta 

menar hon att alla sätt att undervisa är tillåtna bara det leder till någon form utveckling och 

större kunskap. Med detta i baktanken måste vi se på gårdagens skola med vänligare ögon. 

Katederundervisning lärde många elever det de behövde veta. De flesta elever lärde sig läsa 

och skriva. De lärde sig Skånes alla städer och Halland alla åar. De lärde sig att lyssna och 

respektera auktoriteter De lärde sig massor av saker i skolan även om det inte är samma saker 

som vi prioriterar i dagens skola. Jag vet ingen oavsett generation som har klagat på att de lärt 

sig för lite i skolan. Med detta vill jag säga att elever har lärt sig mycket i skolan i alla tider 

men i morgondagens skola vill vi komma ännu längre. Vi vill att eleverna ska få förståelse för 

vad och varför de lär sig. Genom att använda sig av dialoger och varandras kunskaper ska 

girigheten efter kunskap bli större. 
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Skolan kommer att fortsätta att förändras. Förhoppningsvis kommer den ta lärdom av vad som 

har hänt tidigare i historien. När vi intervjuar vuxna människor om 20 år hoppas jag de minns 

att skolan var en plats för diskussion och möten mellan människor. Läraren ska vara en person 

som hjälpte till att se på saken på nya sätt. Jag vet att det är bland annat mitt ansvar för att det 

kommer att bli så. Tillsammans med mina kollegor ska alla barn och elever få uttrycka sina 

tankar och tillsammans kommer vi att skapa kunskap och utveckling.   
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Bilaga 1 

 

Frågor till intervjuerna 

När började du skolan? 

Hur såg din skolgång ut? 

 T.ex. i dag har vi 9 års grundskola och därefter gymnasiet. 

Berätta om din första skola. Hur såg skolan ut? Vem/vilka undervisade? Hur såg klassen ut? 

kön/ålder 

Hur kändes det att gå till skolan? 

Hur gick undervisningen till? Hur arbetade ni i klassrummet? 

 Vad tyckte du om det? 

Vilka ämnen läste ni? 

På vilket sätt kontrollerade man vad du hade lärt dig? 

På vilka sätt var skolan anpassad efter dig som individ? 

Under lektionerna hade ni någon gång chansen att diskutera och utbyta kunskaper elever 

emellan? 

Användes dialoger i skolan, elever emellan?  

 

 

 

 

  


